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 „Pamiętajcie młodzi przyjaciele o jednem. Nawet 

najpiękniejsze hasła stałyby się pustym dźwiękiem, jeżeliby 

za niemi nie stała wytrwała, programowa, mądra, 

młodzieńczym rozmachem uskrzydlona praca. Nasz program 

harcerski, obejmujący tyle wzniosłych wskazań, zwiotczałby 

rychło, a proporce harcerskie straciłyby rychło swe barwy, 

gdybyśmy głoszonych zasad nie wcielali w życie. A zatem 

harcerze! Niech na drogach życia towarzyszy Wam 

młodzieńczy entuzjazm i brawura, wsparta o wiarę i 

ukochanie celów, oraz mądry wysiłek i wytrwałość w 

działaniu”. 

 

CZUWAJ ! 

PRZEWODNICZĄCY Z. H. P 

Dr. Grażyński 
(Z Kroniki Harcerzy Hufca w Rydułtowach) 
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OD AUTORA 

Czuwaj …. 

To jakże skromne i krótkie „Czuwaj” jest nie tylko pozdrowieniem 

harcerskim, ale wiele znaczącym symbolem autentycznego czuwania. Czuwali, by 

dawać przykład innym poprzez osobiste zachowania i wysokie morale, czuwali – 

niosąc pomoc potrzebującym, czuwali – by wróg bezkarnie nie zniewalał ich 

Ojczystej ziemi. Gdy zaś okupacja hitlerowska stała się faktem, w więzieniach i 

obozach koncentracyjnych wspomagali psychicznie i fizycznie współwięźniów – 

nadal dając przykład męstwa i patriotyzmu! 

Powyższy wywód dotyczy kręgu osób zrzeszonych w wybitnie 

patriotycznej organizacji młodzieżowej, jaką był i jest Związek Harcerstwa 

Polskiego. Gdy więc w naszej szarej codzienności coraz bardziej panoszy się 

zakłamanie i niemoralność, z tym większą czcią wspominamy wzorce, które od 

pokoleń kojarzone są właśnie ze skautingiem i harcerstwem.  

Harcerstwo kształtowało charaktery młodzieży zrzeszonej w szeregach tejże 

organizacji, dawało możliwość rozwijania sprawności fizycznej, uczyło zaradności 

życiowej. Natomiast o umiłowaniu Ojczyzny - jak ukształtowane były patriotyczne 

uczucia, charaktery, niech świadczy postawa młodzieży harcerskiej gdy Główna 

Kwatera ZHP jeszcze przed wrześniem 1939 roku, poinformowała o grożącej Polsce 

agresji Niemiec hitlerowskich i ogłosiła pogotowie do obrony kraju. Odzew był 

ogromny, wielu harcerzy zgłosiło gotowość zostania „żywą torpedą” i wysyłało 

zbiorowe zgłoszenie do dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, prosząc o 

przyjęcie, w razie potrzeby, do takiej formy służby w obronie ojczyzny. 

Kim więc byli ci młodzi ludzie gotowi bez wahania stanąć przeciwko 

najeźdźcy i oddać dla Polski życie? Czy wyróżniali się czymkolwiek ze swego 

otoczenia? Przecież w cywilnych ubraniach, lub w harcerskich mundurkach byli 

jednakowo skromni i prości. A jednak wyróżniało ich serce bijące dla ojczyzny, 

poczucie odpowiedzialności za jej los oraz odziedziczona po rycerskich przodkach 

dzielność i odwaga.  

Wielu z nich zginęło, wielu już odeszło na „wieczną wartę”, ale żyją jeszcze 

niektórzy uczestnicy i świadkowie czasów okupacji hitlerowskiej, dawni harcerze, a 

my niejednokrotnie być może przechodzimy obok nich, ocieramy się o nich w 

tłumie, nie zdając sobie sprawy, że oto minęliśmy kogoś wielkiego, godnego 

naszego szacunku i podziwu, bo ONI nadal są skromni i prości i nic ich z otoczenia 

nie wyróżnia. 

Jakże szczerze wypowiada się harcerz T. Okoń z Michałkowic, że 

najwyższe walory pracy harcerskiej uwydatniły się w czasie okupacji niemieckiej, 

kiedy duża liczba młodzieży harcerskiej zaangażowała się w ruchu oporu, i 

ogromna większość z nich złożyła największą ofiarę - ofiarę życia. 

Przykłady tego zaangażowania wyczytać można z dalszej części książki – 

słownika biograficznego. Niemniej, wymieniam już w owym słowie wstępnym 

wzorce działalności harcerzy Ziemi Oświęcimskiej w niesieniu pomocy więźniom 

KL Auschwitz. Współdziałali na tym polu ze swoimi druhami i druhnami ze Śląska 

i Zagłębia w ramach tzw. Akcji „Oświęcim”, dostarczając do obozu żywność i 

lekarstwa oraz pośrednicząc w tajnej korespondencji więźniów z ich rodzinami i 

najbliższymi. Wspomnieć tu należy o harcerce Wandzie Góreckiej a także innych 



harcerkach działających na rzecz więźniów: Wincencji Stolarskiej, Irenie 

Ptaszyńskiej, siostrach Smrek, siostrach Uchyło. Oprócz wymienionych osób, 

bardzo aktywnie działały trzy córki rodziny Dylików z Oświęcimia: Alfreda, Renaty 

(właściwie Ernestyna) i Jadwiga. U Dylików i Góreckiej zorganizowane były 

punkty zbiorczo-rozdzielcze pomocy materialnej dla więźniów, gdzie 

magazynowano żywność, lekarstwa, środki opatrunkowe, ciepłą odzież i stamtąd 

dostarczano je następnie do obozu tajnymi drogami. Podobne punkty mieściły się u 

harcerek Marii Pluty (Plucianka) w Zatorze i Eleonory Rostalskiej w Brzezince koło 

Mysłowic. Kiedy w oparciu o pismo okólne centralnych władz SS z dnia 29 

października 1942 roku komendant KL Auschwitz zezwolił na przesyłanie paczek 

dla więźniów (ale nie mogli ich otrzymywać Żydzi ani jeńcy sowieccy), organizacja 

harcerska natychmiast włączyła się w udzielanie pomocy w tej postaci. Drogą 

konspiracyjną harcerze przesyłali do obozu także książki oraz prasę. 

Można dziś, oczywiście, wymieniać liczne przykłady heroizmu i 

poświęcenia tych wspaniałych patriotów z czasów ich młodości, ale wystarczy 

jedno słowo „harcerz”, i w naszej świadomości powstają właściwe skojarzenia i 

budzą się liczne refleksje. 

Czy jednak można się dziwić czemukolwiek, jeżeli młodzi zapaleńcy 

ochoczo, świadomie i dobrowolnie przyjmowali z bezwzględną aprobatą kodeks 

zachowań i postępowania ujęty w niewielu wierszach Przyrzeczenia i Prawa 

Harcerskiego? 

 

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE 

Mam szczerą wolę całym życiem 

pełnić służbę Bogu i Polsce 

nieść chętną pomoc bliźnim 

i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

 

PRAWO HARCERSKIE 

1. Harcerz (rka) służy Bogu i Ojczyźnie i sumiennie spełnia swoje 

obowiązki. 

2. Na słowie harcerza (rki) polegaj jak na Zawiszy. 

3. Harcerz (rka) jest pożyteczny (a) i niesie pomoc bliźnim. 

4. Harcerz (rka) w każdym widzi bliźniego swego, a za brata uważa 

każdego innego harcerza. 

5. Harcerz (rka) postępuje po rycersku. 

6. Harcerz (rka) szanuje przyrodę i stara się ją poznawać. 

7. Harcerz (rka) jest karny i posłuszny (a) rodzicom i wszystkim swoim 

przełożonym. 

8. Harcerz (rka) jest pogodny (a). 

9. Harcerz (rka) jest oszczędny (a) i ofiarny (a). 

10. Harcerz (rka) jest czysty (czysta) w mowie i uczynkach, nie pali i nie 

pije napojów alkoholowych. 

 

Dodać do powyższego należy, że z tradycji harcerstwa wynikało 

zobowiązanie tak dla harcerek jak i harcerzy, żeby codziennie spełnić chociaż jeden 



dobry uczynek, a na zbiórkach zastępów owe uczynki były omawiane. Nie 

wykonanie dobrego uczynku, należało uwidocznić w postaci węzełka na końcu 

chusty, czego raczej się wystrzegano, gdyż widoczny węzełek nie przynosił chluby 

harcerce czy harcerzowi. 

Ci z nas, którzy należeli do harcerstwa, znają i pamiętają smak tej 

autentycznej przygody – zbiórki zastępów, drużyn, wyjazdy na obozy i biwaki, 

wieczory przy ogniskach, nocne warty i podchody. Niby zabawa, a przecież to 

właśnie dzięki niej kształtowano i rozwijano osobowość wielu dziewcząt i 

chłopców, ucząc ich zaradności w każdej sytuacji, właściwych postaw i zachowań, 

życia i pracy w zespole i dla dobra innych, poszanowania przyrody, a wreszcie – 

dając im wszechstronną i bogatą wiedzę o świecie. 

Harcerstwo wspomagało i uzupełniało pracę wychowawczą rodziców, ci zaś 

byli pewni, że ich dziecko spędzające czas na zbiórce, obozie czy biwaku nigdy nie 

nabierze złych manier, nawyków, a wprost przeciwnie – może tylko zyskać, bo 

harcerstwo to krąg ludzi prawych, uczciwych, pełnych godności i honoru. 

Klasycznym przykładem nauki zaradności w rzeczywistości obozowej była 

konieczność samodzielnego wykonania posłania z drobnych gałązek. Wielu 

obozowiczów dzięki temu miało okazję zweryfikować prawdziwość ludowego 

przysłowia: „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. 

Ludzie współcześni przyzwyczajeni do wygód i udogodnień codzienności z 

niedowierzaniem słuchają o opisanych wyżej powinnościach harcerzy. Ale ci, 

którzy tych harcerskich zmagań doświadczyli, z sentymentem wspominają miniony 

czas. 

Wspomnienia, wspomnienia .... – skłaniają do wzruszeń, ale także i refleksji 

nad kondycją umysłową, psychiczną i fizyczną współczesnej młodzieży. Dzięki 

cywilizacji i postępowi technicznemu nastąpił niespotykany dotychczas rozwój 

urządzeń elektronicznych. Telewizja, komputery i inne środki multimedialne 

przyczyniły się niestety do niekorzystnych zmian w zachowaniach i umysłach 

młodzieży. Nie opuszczając domu, usadowieni w miękkich, wygodnych fotelach 

wchodzą w wirtualny świat przedkładając go nad istniejącą rzeczywistość. 

Dlaczego tak się stało? To w dużym stopniu wina dorosłych, którzy 

pozwolili, by telewizor czy komputer zastępował ich dzieciom rodziców. Telewizor 

nie zanudza, komputer nie prawi kazań, a gdy się ma ich dość, wystarczy wziąć 

pilota lub kliknąć myszką. Najważniejsze, że wszystko się dzieje bez wysiłku. I tak 

rośnie nam komputerowo-internetowe pokolenie o spustoszonych umysłach, 

zniekształconych kręgosłupach, bezuczuciowe i nudne. 

Może więc nadszedł czas, by uświadomić młodym ludziom, że telewizyjno-

komputerowy erzac nie zastąpi świeżego orzeźwiającego powietrza, gdy letnim 

rankiem rozsunie się zamek obozowego namiotu, nie zastąpi tak korzystnego dla 

figury ruchu podczas marszu czy pieszej wycieczki, nie posiada też uroku i nastroju 

ogniskowych rozmów i piosenek, kiedy „Płonie ognisko i szumią knieje .....”. Zaś 

co najstraszniejsze – przygody internetowe czy zabawy komputerowe nie zostawią 

po sobie wspomnień, które tak są potrzebne, gdy życie człowieka zbliża się ku 

końcowi. 

Życzę czytelnikowi poszerzenia wiedzy o harcerstwie, które jest tak 

wyjątkową i specyficznie spostrzeganą organizacją dla wielu pokoleń rodaków. 



Dodam jeszcze znamienne słowa mojego wspaniałego wychowawcy, wspaniałego 

działacza harcerskiego, profesora Innocentego Libury: „Gdy ostatni już z nich 

odchodzą od nas, niech te kartki przekażą nowym pokoleniom pamięć o nich i o 

wartościach duchowych, które wypracowali, równie cennych jak materialne skarby 

tej ziemi”. 
 

* 
 

Ponieważ wzorcowym przykładem patriotyzmu ukształtowanego przez 

rodziców, ale także utrwalonego poprzez przynależność do harcerstwa jest postać 

harcmistrza Józefa Pukowca1, więc od wyeksponowania Jego postaci rozpoczynam 

niniejsze Martyrologium, poświęcone ofiarom hitleryzmu z lat 1939-1945 – 

harcerkom i harcerzom Chorągwi Śląskich. 

JÓZEF PUKOWIEC, urodził się 14.09.1904 r. w Świętochłowicach, w 

rodzinie robotniczej. Patriotyczna atmosfera domu rodzinnego wywarła niezatarte 

piętno na chłopcu, upośledzonym przez garb, lecz obdarzonego ogromną siłą woli i 

otwartym - chłonnym na wiedzę umysłem. Zaangażowanie Józefa i jego braci w 

kolportaż polskich wydawnictw, bardzo niekorzystnie wpływało na stosunki wobec 

niego w niemieckiej szkole, skutkiem czego rodzina Pukowców przeniosła się ze 

Świętochłowic do Chwałowic koło Rybnika.  

Po ukończeniu szkoły Józef Pukowiec podjął się roli gońca w Komitecie 

Plebiscytowym, uczestnicząc w ten sposób w powstaniach śląskich, a po 

wyzwoleniu Śląska rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim, kończąc je w 

1925 r. W tymże roku pojechał na kurs zastępowych do Mszany i kurs ten ukończył 

uroczystym złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego. Po roku pobytu w 

Baranowicach przeniósł się do Chwałowic, pracując jako nauczyciel i prowadząc 

równocześnie tamtejszą drużynę im. T. Kościuszki. W roku 1927 objął funkcję 

komendanta Hufca Rybnik i pełnił tę funkcję do 1929 r., a po krótkiej przerwie 

kolejny raz od 1935 do 1938 r.  

W roku 1939 został komendantem Chorągwi Związku Harcerstwa 

Polskiego w Katowicach. W sierpniu 1939 r. utworzył Harcerską Służbę 

Pomocniczą, zabezpieczył archiwum Komendy, a po wybuchu wojny organizował 

działalność obronną drużyn harcerskich, przekształconych w Harcerskie Pogotowie 

Służby Wartowniczej.  

W październiku 1939 r. Józef Pukowiec utworzył na terenie Katowic grupę 

konspiracyjną, która przyjęła nazwę „Birkuty” od orła skalnego birkuta. 

Początkowo grupa ta kontynuowała zbiórki harcerskie, jako ciąg pracy 

przedwojennej. Latem 1940 r. zorganizowała się w grupę na zasadach 

konspiracyjnych. Dowódcą został Andrzej Różanowicz „Głuszec”, instruktorem 

wojskowym plut. Bolesław Pabich „Borsuk”. W grupie byli jeszcze: Bolesław 

Kobociński „Czapla”, Edmund Wiliński „Jastrząb”, Kazimierz Różanowicz „Jeleń”, 

Wojciech Bogdoł „Sowa”, Franciszek Bogdoł „Wilk”, Henryk Mendes 

„Niedźwiedź”, Konrad Świętek „Kos”.  

                                                 
1 Patrz objaśnienia przypisów. 



W następnych miesiącach opracowany został pod kierownictwem Pukowca 

plan konspiracyjnie działającego harcerstwa na Śląsku. Sam od tego czasu przyjął 

pseudonimy: „Chmura” i „Pukoc”. Redagował pisma konspiracyjne „Zryw” i 

„Świt”.  

Kierując pracą podziemnej Chorągwi Śląskiej, Pukowiec wszedł do sztabu 

okręgowego organizacji Siły Zbrojne Polski (SZP), a następnie organizacji 

konspiracyjnej Związek Walki Zbrojnej. Został jednak aresztowany przez gestapo 

18.12.1940 r. i przewieziony do KL Auschwitz. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, otrzymałem pamiętnik osoby bardzo 

zaangażowanej w ruch oporu z Rybnika – wspomnienia Franciszka Żymełki, byłego 

więźnia KL Auschwitz, który tak oto przedstawia spotkanie w tymże obozie z 

Józefem Pukowcem: 

[...] Tam w rogu sali kuli się na swoim łożu boleści Pukowiec - przeżywa 

dramatyczne chwile swego życia. Pukowiec nie jest wprawdzie chory, ale 

patriotyczne serca i przyjacielskie ręce tu na rewirze go zadekowały. Już wie, że dni 

jego życia są policzone. Wie, że w każdej chwili może zostać wywołany na sąd 

doraźny tysiącletniej Rzeszy, z którego nie wraca się nawet do Auschwitz. 

Podchodzą do niego i pytam czy potrzebuje pomocy. Patrzy na mnie swoimi 

wymownymi i smutnymi w tej chwili oczyma i powiada: „Kolego, jesteście z 

rybnickiego. Ja też. Kiedy wrócicie, a wierzę ba jestem pewien, że wrócicie proszę 

pozdrówcie moich znajomych i ziemię rybnicką od człowieka, który dla tej ziemi i 

Polski żył”. Mówicie kolego tak jakbyście jutro mieli być ścięci - powiedziałem. „- 

Bo też tak będzie” – odpowiedział. „- Myślicie w czarnych barwach o przyszłości” – 

ja na to. „- Kolego wiem o sobie więcej niż wy. To samo wiedzą niestety Niemcy. 

Przez zdrajców idę na śmierć. Moje dni są policzone. Byłem harcerzem, ukochałem 

swoja ojczyznę Polskę, którą niestety nie wszyscy uważali za skarb największy, za 

źródło natchnienia i życia. Giniemy na skutek niefrasobliwości, sobkostwa, 

politycznej bezmyślności naszych przywódców. Im zdawało się pewnie, że Polska 

jest dalej krajem, z którego można czerpać zyski i korzyści bez jakiejkolwiek szkody 

dla Ojczyzny. A przecież Polska była Ojczyzną przynajmniej dla naszego 

pokolenia”. 

Patrzyłem na niego, na jego pokrytą rozpaczą twarz, na oczy zasnute mgłą żalu, 

boleści i nie znalazłem słów pocieszenia. Czy są jednak słowa zdolne dać 

pocieszenie, nadzieję pokrzepienie człowiekowi, który wie, że jutro już żył nie 

będzie? Takich słów nie uczono nas w szkole, chociaż uczono jak Ojczyznę kochać i 

jak poświęcać dla niej wszystko, nawet życie. Spojrzałem jeszcze raz na smutną 

twarz Pukowca i pomyślałem, że mimo tego smutku potrafi opanować wewnętrzne 

wzburzenie i zapanować nad nerwami w takiej chwili. Zastanawiałem się czy ja 

byłbym zdolny do takiego zachowania w chwili najwyższej próby. Nie potrafiłem na 

takie pytanie odpowiedzieć. A on rozważał w cichości ducha przeżyte dni i czekający 

go los, którego się domyślał i przeczuwał, ale któremu nie mógł zapobiec. Zabrany 

wiosną 1941 roku do katowickiego więzienia został przez Standgericht, czyli sąd 

doraźny, skazany na śmierć i ścięty toporem w 1942 roku. Nikt nie usłyszał jego 

słów „Niech żyje Polska”, które tak często padały w tym miejscu straceń w owym 

czasie, a które wypowiedział. Jestem o tym przekonany.[...] 
 



W połowie stycznia 1941 r. przewieziono Józefa Pukowca do więzienia 

katowickiego i poddano nieludzkim torturom. Nie zdradził jednak żadnego 

nazwiska ani schematu organizacyjnego. Jego zachowanie w rękach oprawców było 

wyrazem postawy wyniesionej z rodzinnego domu i zachowanej do końca. 

Oto Jego list, napisany w przeddzień egzekucji:  

 

Kattowitz, 13.8.42 r. 
 

Moi Najdrożsi! 

List Wasz otrzymałem wczoraj. Serdecznie Wam wszystkim za życzenia dziękuję i 

pozdrawiam Was wszystkich po raz ostatni, życząc Wam wszystkiego dobrego, 

pogodzenia się z wolą Bożą. Schodzę pogodzony z Bogiem, spokojny, bez wyrzutów 

sumienia, bez poczucia wyrządzenia komukolwiek krzywdy, z myślą o Was Kochani 

Rodzice, o Was Bracia i Siostry. Jeśli Was któregokolwiek uraziłem przepraszam i 

myślę, że mnie także wszystko wybaczycie. Schodzę w przekonaniu, że wykonałem 

także obowiązki syna i brata ile to leżało w moich siłach. Kiedy list ten otrzymacie, 

mnie już nie będzie ale pozostanę z Wami. Proszę Was o modlitwę za biedną i 

grzeszną duszę moją. Testamentu pisał nie będę, bo wszystko co posiadałem, to 

gorące uczucia miłości dla Was, Braci oraz siostry a o nich wątpić nie będziecie. 

Marię pożegnajcie również. Luśkę jej córeczki, Waleskę i jej dzieci, Martę i dzieci, 

Annę, Szwagrów i wszystkich oraz ich dzieci. Rzeczy, które tu są możecie odebrać 

pod wskazanym adresem: 1) Zegarek, 2) parę butów, 3) ubranie szare, 4) płaszcz 

zimowy, 5) 4 koszule, 6) 3 gaci, 7) parę kapci, 8) 3 pary skarpetek, 9) 3 chusteczki 

do nosa, 10) 26,08 DM, 11) zeszyty i książki do nauki stenografii, 12) kapelusz 

szary, 13) kołnierz i krawat, 14) różaniec, 15) listy. Ostatni raz Was pozdrawiam, 

wytrwajcie w bojaźni Bożej, w myśli o ponownym połączeniu się w zaświatach na 

łonie Boga, w myśli o lepszym jutrze. Zostańcie nieugięci, niezłomni tym silnym 

ciosem do ponownego połączenia się. Prochy moje sprowadźcie i pochowajcie albo 

w Pszczynie lub w Ćwiklicach, jako pomnik wystarczy korona cierniowa. 

Ostatnie pozdrowienia śle Wasz syn i brat 

      Józef  
 

Treść listu, poruszająca nawet najbardziej zatwardziałe serca, wskazuje na 

hart ducha osobowości niezwykle zorganizowanej, wysoce religijnej, wiernej do 

końca swoim ideałom.  

Nawet po latach byli współwięźniowie z KL Auschwitz – z bloku 14, 

wspominają wieczór wigilijny ze śpiewaniem kolęd, zorganizowany przez Józefa 

Pukowca.  

Gdy jednak zapadł w Bytomiu wyrok w jego sprawie – kara śmierci, w dniu 

14.08.1942 r., ścięcie gilotyną przerwało życie człowieka tak oddanego Bogu i 

Ojczyźnie. 

* 

Przypomnę jeszcze dla uzupełnienia, że w kilka dni po ścięciu Józefa, 

aresztowano jego brata – Bronisława, wywieziono do KL Auschwitz, i tam został 

rozstrzelany. Kolejny brat – Alojzy, także dostał się do obozu Neuengamme pod 

Hamburgiem. Gdy jednak nastąpiła ewakuacja obozu drogą morską, zginął 



zatopiony na jednym z czterech statków – zbombardowanych przez wojska 

alianckie. Czwarty z braci – Stanisław, także aresztowany przez hitlerowców, dostał 

się do KL Buchenwald i tam został oswobodzony. Przeżył wprawdzie pobyt w kilku 

obozach, lecz wskutek wykonywanych na nim doświadczeń pseudomedycznych 

zmarł w 1948 r.  

Nazwisko Pukowców stało się dla społeczności rybnickiej symbolem walki 

i męczeństwa. Imię Józefa Pukowca często jest nadal wspominane przez brać 

harcerską na ogniskach, gawędach, apelach poległych. Jest bowiem także symbolem 

tej wielkiej rzeszy rybniczan, których prochy spoczywają na wszystkich niemal 

pobojowiskach i obozach zagłady minionej wojny. Wytyczono Szlak Rybnickich 

Harcerzy, wiodący przez miejsca związane z działalnością hm. Pukowca. Rada 

Państwa PRL przyznała 25.08.1982 r. Józefowi Pukowcowi pośmiertnie Medal za 

Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.  

Żadne jednak – nawet najpoważniejsze odznaczenia nie zastąpią tego, co 

zapada bardzo głęboko w sercach ludzi, manifestujących tak wielkiemu patriocie 

należną mu serdeczność i wieczną pamięć!!! 
 

 

* 

Autor niniejszego opracowania zaznacza, że nie jest to pełny wykaz 

harcerek i harcerzy Chorągwi Ślaskich – ofiar hitlerowskiej okupacji. Należy więc 

czynić dalsze poszukiwania i zabiegi, by wykaz tych ofiar uzupelniać, 

pozostawiając dowód pamięci o patriotach, którzy złożyli ofiarę życia w walce o 

wolność Ojczyzny. 
 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Autor cytatu nieznany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemio śląska, coś przed laty 

pruskie jarzmo jak strup zdarła. 

Choć krew z niego lała się wielce 

i brodząc w niej aż po kolana… 

Polska się stała. 

 

I Wy, synowie ziemi tej wielcy, 

co sztandar dumnie ku bitwie nieśliście. 

Mogiły wasze nie na daremno. 

Bo wiedzcie, że przez wasz trud i starania… 

Polska się stała 

 

Chrystusie narodów, coś powstał jak z martwych, 

Tyś nie papugą a lawą jest wrzącą. 

I choćbyś znów zniknął na sto lat czy trzysta, 

w duszy mej zabrzmi wieść ta czekana, że… 

Polska się stała. 

 
Wiersz dh. Adama Wiery „Lawa”, 
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ACHTELIK JOACHIM, 
Urodzony w 1920 r. w Opolu, harcerz 1 DH im. Bartosza Głowackiego w Rudzie Śl. 

Od 1940 r. zaangażowany w działalność w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

ZWZ, odpowiadał za dostarczanie informacji i przekazywanie ich na Zachód do 

sztabu PSZnZ. Aresztowany 6.09.1941 r. i uwięziony w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach. Dnia 12.02.1942 r. przewieziony do Rudy Śl. i tam powieszony na 

rynku w egzekucji publicznej-zborowej. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 170; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 28. 
 

ADAMCZYK KONRAD, 

Urodzony 18.02.1919 r. w Radlinie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz – zastępowy DH im. Tadeusza Kościuszki 

w Radlinie - Obszarach. W pierwszym dniu września 1939 r., 

wraz z innymi harcerzami i byłymi powstańcami, za czynny opór 

wkraczającym wojskom hitlerowskim, przewiezieni zostali 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się 

nimi jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do 

wkraczających żołnierzy Wehrmachtu.  

Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Następnie wywiezieni zostali do Raciborza, gdzie 

przed zgromadzoną ludnością na rynku urządzono sąd polowy, oskarżając ich 

podczas bicia i poniżania jako „morderców volksdeutschów”. Z rynku odwiezieni 

byli do więzienia w Rybniku, gdzie podczas przesłuchań byli ponownie bici i 

torturowani. Potem wywieziony do więzienia w Norymberdze, skąd wrócił w 

listopadzie 1939 r., lecz otrzymał z Arbeitsamtu nakaz pracy przymusowej w 

zakładach zbrojeniowych „Łabędy”. W czerwcu uciekł z przymusowego miejsca 

pracy. Ostatni list rodzice otrzymali od niego z terenów Związku Radzieckiego – po 

czym ślad po nim zaginął. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226. 

 

ADAMCZYK STEFAN, 
Urodzony 17.08.1913 r. w miejscowości Stare Chechło k/Świerklańca, w młodości 

harcerz DH w Piekarach ŚI. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 

gdzie 26.08.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

61590. Po śledztwie i wyroku skazującym na śmierć, przewieziony do więzienia w 

Katowicach i tam 22.01.1945 r. ścięty gilotyną.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 206; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 28; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu 
Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. 

A. Szefera, s. 44. 

 

ADAMCZYK WIKTOR, 

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Tadeusza Kościuszki w Obszarach. W 

pierwszym dniu września 1939 r., harcerze pełniąc dyżur w urzędzie gminnym 

zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie wraz z innymi 

harcerzami i byłymi powstańcami, za czynny opór wkraczającym wojskom 

hitlerowskim, przewiezieni zostali samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie 

posłużono się nimi jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do 

wkraczających żołnierzy Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz 

 



niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Następnie wywieziono ich do Raciborza, 

gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku - zrobiono sąd polowy, oskarżając ich 

podczas bicia i poniżania jako „morderców volksdeutschów”. Z rynku odwiezieni 

byli do więzienia w Rybniku, a tam ponownie bici i torturowani. Po jakimś czasie 

zwolniony został do domu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

ADAMECKI JÓZEF ks., pseud. „AD”, „Adam”, 

Urodzony 12.12.1912 r. w Marklowicach Dolnych 

k/Zebrzydowic, syn Emila i Magdaleny z d. Hanslik. Gimnazjum 

realne ukończył w Orłowej, zaś studia teologiczne w Widnawie - 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Od 1939 r. posługę 

duszpasterską rozpoczął jako wikary w Jabłonkowie. W młodości 

aktywny działacz harcerski. Od października 1942 r. był 

członkiem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK na terenie 

Cieszyna i Zaolzia – kapelan podinspektoratu.  

Jego mieszkanie służyło jako punkt kontaktowy dla członków konspiracyjnego 

wywiadu J. Margicioka2. Zorganizował tajny kontakt kierownictwa ruchu oporu z 

osadzonymi w więzieniu śledczym w Mysłowicach i KL Auschwitz. Aresztowany 

16.05.1943 r. i wpierw więziony w Cieszynie, skąd przetransportowano go do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Znalazł się wśród więźniów, którzy w okresie 

11-26 maja zostali przetransportowani na blok 11 w KL Auschwitz. Nie otrzymał 

numeru obozowego i brak zdjęcia obozowego. W dniu 26.05.1944 r. jako jeden z 

około 170 więźniów został osądzony przez doraźny sąd katowickiego gestapo i 

skazany na śmierć. Wyrok wykonany został tego samego dnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 708; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 48, 77, 101-108; APMA-B (sygnatura 

dokumentu: Mat./4, nr inwentarzowy 24828) którą 3.05.1958 r. wypełnił brat Józefa – Adamecki Zygmunt; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 28. 

 

ADAMIK WILHELM, 

Urodzony 19.04.1916 r., zamieszkały w Cieszynie i w tej miejscowości był w 

młodości aktywnym harcerzem II i IV DH. Zmobilizowany (stop. wojsk. sierżant); 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W nieustalonych okolicznościach 

przedostał się na zachód, gdzie walczył z hitlerowskim wojskiem przy PSZnZ jako 

lotnik PSP-RAF w 304 Dywizjonie Bombowym Ziemi Śląskiej. Był członkiem 

załogi „Wellingtona” - jako strzelec. W nocy z 20 na 21.10.1941 r. był uczestnikiem 

w wyprawie lotniczej bombardującej obiekty wojskowe w miejscowości Emdem w 

rejonie wyspy Helgoland. Tam samolot został zestrzelony i runął do morza. Zginęła 

cała 6 osobowa załoga, w tym sierżant Adamik. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129; informacja dodatkowa dr płk rez. Mieczysława Starczewskiego; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

ALEKSEWICZ BRONISŁAW (BRUNO),  

                                                 
2 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



Harcerz, członek ZHP w Niemczech. Uczeń Polskiego Gimnazjum w Bytomiu i 

Kwidzynie. Wcielony przymusowo do Wehrmachtu, zginął na froncie jako żołnierz 

wojska niemieckiego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 28. 

 

ANDRYSZAK WACŁAW vel BENKE JÓZEF, pseud. „Wiesio”, „Żużel”, 

Urodzony w 1923 r. w Redłowie, pow. wrześnieński, syn Ignacego. Harcerz DH w 

Piotrowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej tj. od października 1939 r. 

dowódca oddziału partyzanckiego „Żużel” (stop. wojsk. ppor.) - działał też w ruchu 

oporu – w organizacjach konspiracyjnych SZP, żołnierz ZWZ/AK Inspektorat 

Katowice. W wyniku prowokacji, podczas próby odbicia więźniów z Mysłowic, 

śmiertelnie postrzelony - zmarł 7.04.1944 r. w szpitalu w Mysłowicach. Odznaczony 

pośmiertnie Krzyżem Walecznych, i awansowany do stopnia porucznika. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 28. 
 

ANIOŁ JAN HENRYK, 

Urodzony 1908 r. w Katowicach, zamieszkały w Piekarach Śl., syn. Franciszka. 

Absolwent szkoły średniej w 1936 r., pracownik umysłowy w hucie Batory. Od 1923 

r. należał do ZHP w Łagiewnikach Śl., zaś od 1932 r. do Drużyny Starszoharcerskiej 

im. Karola Miarki. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

(stop. wojsk. kapral). Uniknąwszy niewoli, wrócił w rodzinne strony i podjął 

działalność w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP - kurier. Aresztowany 

na początku 1940 r. a po jakimś czasie zwolniony. Ponownie aresztowany w drodze 

do Warszawy. Ponieważ znaleziono przy nim środki usypiające, mające służyć do 

obezwładniania żołnierzy niemieckich, został uwięziony krótko w Katowicach, gdzie 

skazany na śmierć, 28.08.1942 r. został ścięty gilotyną.  

Postscriptum: Cała Jego rodzina brała udział w pracy konspiracyjnej – redagując i 

kolportując gazetkę konspiracyjną „Świt”. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w 

Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa 

pod red. A. Szefera, 35. 
 

ANIOŁ MICHAŁ, 
Urodzony 14.09.1913 r. w Brzezinach Śl. i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Tomasza i Joanny z d. Ziaja. Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany 

(prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu) 17.05.1941 r. i przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie 13.02.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 21919. Zginął w tym obozie 21.05.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 8206/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

11:05, określenie przyczyny zgonu to: Rippenfellentzündung (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 126; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 684; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29. 
 

ANTOŃCZYK AGATA z d. PYSZNY, 

Urodzona 30.01.1921r., zamieszkała w Biertułtowach, drużynowa Drużyny 

Harcerek przy szkole podstawowej w miejscu zamieszkania, od 1936-1939 r. 

bibliotekarka TCL w Biertułtowach. W marcu 1940 r. zaangażowała się w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ - łączniczka. 

Dom jej rodziców służył jako punkt kontaktowy – gdzie przynoszono materiały 



konspiracyjne, które Agata rozwoziła do punktów kontaktowych Pszowa, Rydułtów. 

czy innych miejscowości. Była też łączniczką inspektora Władysława Kuboszka. 

Aresztowana 12.02.1943 r. razem z matką, wpierw osadzona była w więzieniu 

lokalnym w piwnicy Miejskiej Rady Narodowej w Radlinie. Po spisaniu 

personaliów, matkę zwolniono następnego dnia, zaś Agatę odwieziono do budynku 

gestapo w Rybnik. W transporcie zbiorowym 13.02.1943 r. przewieziona wraz z ok. 

60 osobami do KL Auschwitz, gdzie 26.03.1943 r. zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39466. Przetrwała egzystencję obozową do 

ostatnich dni funkcjonowania obozu. W styczniu 1945 r. brała udział w marszu 

ewakuacyjnym z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. a stamtąd koleją 

przetransportowana do KL Ravensbrück. Od 12.02.1945 r. przeniesiona została do 

podobozu Neustadt i tam doczekała wyzwolenia 3.05.1945 r. przez Armię 

Czerwoną. Do domu wróciła 26.05.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

ANTOŃCZYK KONRAD,  
Mieszkaniec Biertułtów, harcerz DH im. Władysława Jagiełły w Biertułtowicach. W 

pierwszym dniu września 1939 r., pełniąc dyżur w urzędzie gminnym zostali 

otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie wraz z innymi harcerzami i 

byłymi powstańcami, za czynny opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zostali 

zatrzymani i przewiezieni samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie 

posłużono się nimi jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do 

wkraczających żołnierzy Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz 

niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Następnie, wywiezieni do Raciborza, 

gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku – urządzono im sąd polowy, 

oskarżając przy biciu i poniżaniu, że są mordercami miejscowych volksdeutschów. 

Po całodziennym dniu maltretowania, odwiezieni zostali do więzienia w Rybniku i 

tam znowu bici podczas przesłuchań. Po jakimś czasie zwolniono go do domu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

ARBTER KAROL, 

Urodzony 25.09.1914 r., mieszkaniec Cieszyna, w młodości harcerz IV Drużyny 

Harcerzy w miejscu zamieszkania, drużynowy II DHPC3 w Czeskim Cieszynie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Uniknąwszy 

niewoli, osiadł w Warszawie, gdzie zmarł 25.11.1941 r. na wskutek odniesionych 

ran w potyczkach z hitlerowskim okupantem. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BACIA EUGENIUSZ, 
 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



Urodzony 1.03.1922 r. w Żychcicach, pow. będziński, syn Józefa i Marii z d. 

Paździora. Harcerz DH w Tarnowskich Górach. Aresztowany w nieznanych 

okolicznościach i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 6.03.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 26491. Zginął 

13.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4961/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:10, określenie przyczyny zgonu to: 

akuter Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 150; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 461; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29. Szymon 

Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

BACIA MIECZYSŁAW,  
Urodzony w 1915 r. w Wojkowicach Komornych, pow. będziński, syn Antoniego. W 

latach 1930-1936 harcerz 6 ZDH im. Stanisława Żółkiewskiego w Grodźcu, pow. 

będziński. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1936 r. – w 77 

PP. Poległ w walce z hitlerowskim agresorem w okolicach Zamościa - Zwierzyńca. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29. 

 

BACZĘWSKI TADEUSZ, 
Urodzony w 1914 r. (?). Uczeń i harcerz DH Gimnazjum Polskiego w Bytomiu, a 

także wcześniej członek ZHP w Niemczech. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Wcielony przymusowo do wojska 

Niemieckiego (Wehrmachtu), nie zdążywszy zdezerterować – zginął na froncie 

wschodnim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29. 

 

BAJGER ERYK, 

Urodzony 3.07.1915 r., zamieszkały w Suchej Górnej – Zaolzie. W młodości 

działacz harcerski - drużynowy ZHP w Suchej. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. – kapral 4. PSP. Zginął we wrześniu 1939 r. – w 

walce zbrojnej z hitlerowskim agresorem. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r.; 

Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 132; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

BAJGER ROBERT, 

Urodzony 3.12.1903 r., zamieszkały w Goleszowie. W młodości drużynowy DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej 

(prawdopodobnie za członkowstwo w organizacji konspiracyjnej) i po krótkim 

uwięzieniu w Cieszynie, przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 

10.07.1941 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BAJOREK ALEKSANDRA, 

Urodzona 23.11.1902 r., zamieszkała w Łazach - Zaolzie, w młodości aktywna 

harcerka DH w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłana 

przez Arbeitsamt na przymusowe roboty, skąd po zakończeniu wojny wróciła do 

domu. Zmarła 16.04.1945 r. w Orłowej - z wycieńczenia warunkami życia, jakie 

powodował pobyt w obozie pracy. 



Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r.; 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 129. 
 

BAJTEK JAN, 

Urodzony ok. 1910 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości bardzo aktywny 

harcerz III DH w Cieszynie. Zginął w okresie okupacji hitlerowskiej w 

niewyjaśnionych okolicznościach - brak innych bliższych danych o losie tego 

harcerza. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., 

s.129. 
 

BALT WIESŁAW, 
Harcerz DH z Częstochowy. W okresie okupacji hitlerowskiej członek tajnej 

organizacji harcerskiej na Rakowie - Częstochowie. Aresztowany 23.03.1940 r. z 

grupą harcerzy (prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu) i rozstrzelany w 

tymże 1940 r. w Apolonce k/Częstochowy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29. 

 

BALUT ZBIGNIEW MARIAN, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 29.07.1919 r. w Żywcu, syn Antoniego i Heleny z d. Gowin, mieszkaniec 

Żywca. W młodości aktywny harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 

26.06.1940 r. i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przesłany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1260. Zginął w 

tym obozie 19.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22168/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:50, określenie 

przyczyny zgonu: „Herzschwäche bei Grippe“ (niewydolność serca przy grypie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 35; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1166; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

BARANOWSKA IRENA MARIA,  
Urodzona w 1921 r. w Grudziądzu, córka Edmunda (aptekarza - rozstrzelanego w 

Katowicach 4.09.1939 r.), absolwentka Gimnazjum Żeńskiego w Chorzowie, 

harcerka 3 DH w tymże gimnazjum. Od początku okupacji hitlerowskiej działała w 

ruchu oporu w Krakowie, Staszowie, Otwocku – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Na wieść o wybuchu powstania warszawskiego przedostała się do stolicy 

i brała czynny udział w powstaniu. Zginęła – zamordowana przez gestapo w Al. 

Szucha w 1944 r. - w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29, Harcerki 1939-1945, opracowanie 
zespołowe, W-wa 1983 r., s. 376. 

 

 



BARCZYK JAN,  
Harcerz DH w Chorzowie Starym, mając 16 lat, walczył we wrześniu 1939 r. z 

bronią w ręku - wspólnie z powstańcami śl. w obronie miejsca zamieszkania. Zginął 

zastrzelony przez Freikorps 4.09.1939 r. w Chorzowie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 29. 

 

BARON AGNIESZKA z d. SUCHANEK, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 16.01.1919 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki, córka Jana 

i Agnieszki z d. Ficoń, mieszkanka Pietrzykowic, pow. żywiecki. Po ukończeniu 

szkoły powszechnej, kontynuowała naukę w szkole średniej krawieckiej w Bielsku. 

Harcerka – przyboczna III DH w Szkole Odzieżowej w Bielsku. Od początku 

okupacji hitlerowskiej razem z mężem Kazimierzem zaangażowała się w 

działalność ruchu oporu - od 1941 r. żołnierz, łączniczka w organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK w Pietrzykowicach, pow. żywiecki - Inspektorat Bielski. 

Aresztowana 13.10.1942 r. przez zdradę denuncjatora Dembowicza4 (zdradzone 

było całe kierownictwo inspektoratu bielskiego ZWZ/AK) i wpierw więziona w 

areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończeniu śledztwa, przesłana do KL Auschwitz, gdzie 

4.12.1942 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 

26487. Zginęła w tym obozie 21.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

16035/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, 

określenie przyczyny zgonu: „Nierenentzündung” (zapalenie nerek). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 508; Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Warszawa 1983, s. 30; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z 

odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia 1989 r., s. 3; APMA-B Księga 
zgonów, t. 11, s. 1009; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 28; Zbiory 

prywatne hm. J. Drożdża; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 377. 

 

BARON TADEUSZ, 

Urodzony 16.03.1927 r. w Suchej Dolnej - Zaolzie, zamieszkały 

w Suchej Średniej (4), narodowości polskiej. W młodości harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Po ukończeniu szkoły, pracował 

jako robotnik. Zginął, zastrzelony przez hitlerowców 6.08.1944 r. 

w egzekucji publicznej w Żywocicach. W tym bowiem dniu 

gestapo zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie 

dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcy - 

rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 

                                                 
4 Patrz objaśnienia przypisów.   

 

 



Postscriptum: Jest to najmłodsza ofiara z pośród 36 ofiar hitlerowskiej zbrodni w 

Żywocicach. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
132; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.8, 

cz.18 (519, 535); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 179. 

 

BARTEL ERWIN, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 3.02.1923 r. w Oświęcimiu i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie 

szkolnym aktywny harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany i uwięziony 

w KL Auschwitz, gdzie 5.06.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 17044. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 104; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

BARTOCHA MAŁGORZATA, 

Urodzona w 1912 r., harcerka DH w Świętochłowicach. Przebywając w Dęblinie, 

tam zginęła we wrześniu 1939 r. - podczas bombardowania miasta przez niemieckie 

lotnictwo. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30. 
 

BARTOSZEK PAWEŁ, 
Urodzony w 1912 r., zamieszkały w Suchej Górze – dzielnica Bytomia. W młodości 

harcerz 8 DH im. Jana Zamoyskiego w miejscu zamieszkania. Po ukończeniu szkoły 

kadetów, zawodowy oficer. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Przedostawszy się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (PSZnZ), poległ 

w 1940 r. - w bitwie o Narvik. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30 
 

BASILIDES TADEUSZ, 

Urodzony 4.06.1920 r. w Oświęcimiu. Uczył się w Szkole 

Powszechnej nr 4 w Czechowicach, gdzie należał do I DH w 

Dziedzicach. Od 1930 r. kontynuował naukę w Państwowym 

Gimnazjum Polskim w Bielsku, gdzie także należał do DH. W 

maju 1938 r. zdał egzamin dojrzałości, zaś od 28.09.1938 r. został 

powołany do czynnej służby wojskowej – podjął naukę w Szkole 

Podchorążych Rezerwy 21 Dywizji Piechoty Górskiej w 

Cieszynie. 

W lipcu 1939 r. w stopniu plutonowego podchorążego, rozpoczął praktykę w 3 

Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Będąc dowódcą drużyny strzeleckiej, przeszedł szlak bojowy 

Bielsko - Wadowice – Kraków – Tarnów. Zginął w czasie działań zbrojnych 

8.09.1939 r. w Wietrzykowicach k/Tarnowa. 

 

 



Bibliografia: Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie 
Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 

r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-

1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 
1987 r., s. 10. 

 

BASZTOŃ ANTONI, 

Urodzony 17.07.1913 r. w Pszowie, syn Józefa i Albiny. Ukończył Gimnazjum im. 

Powstańców Śląskich w Rybniku, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1933 r. 

Przy gimnazjum należał do DH. Po maturze, rozpoczął studia w Wyższej Szkole 

Handlowej w Krakowie, ukończone w 1939 r. - uzyskując tytuł magistra ekonomii. 

W okresie studiów w latach 1934-1935, odbył służbę wojskową w Szkole 

Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Po odbytych ćwiczeniach, 

1.01.1938 r., awansowany do stopnia ppor. rez. piech. w sierpniu 1939 r. został 

zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej - wcielony do 75 pp. 

Przemieszczał się na szlaku bojowym od Rybnika - pod Zamość na Lubelszczyźnie. 

Uniknąwszy niewoli niemieckiej, w październiku 1939 r. powrócił do Pszowa. Z 

końcem grudnia 1939 r. podjął pracę w prywatnej fabryce niemieckiej w Raciborzu, 

gdzie nawiązał kontakt z por. rez. mgr Franciszkiem Żymełką pseud. „Sęp”, 

„Orlik”, „Rębacz” - dowódcą organizacji konspiracyjnej Służby Zwycięstwa Polski 

(SZP) w Rybniku, angażując się w działalność ruchu oporu. W połowie 1942 r. 

mianowany komendantem Obwodu AK Wodzisław krypt. „Kaplica”, który 

wchodził w skład inspektoratu rybnickiego AK. Funkcję tę pełnił do stycznia 1945 

r., tj. do czasu rozwiązania AK. Jednakże, nadal pozostał w konspiracji Delegatury 

Sił Zbrojnych na kraj (DSZ) - po wkroczeniu wojsk sowieckich, nie ujawnił swojej 

działalności konspiracyjnej obawiając się aresztowania. Z chwilą zakończenia II 

wojny światowej oficjalnie podjął pracę zawodową jako ekonomista w kopalni 

„Anna” w Pszowie. Na początku grudnia 1947 r. został aresztowany przez 

funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w 

Katowicach. Po przeszło rocznym śledztwie, wyrokiem Wojskowego Sądu 

Rejonowego (WSR) w Katowicach z dnia 12 02 1949 r., skazany na karę 6 lat 

więzienia i kary dodatkowe - pozbawienie praw publicznych, obywatelskich i 

honorowych oraz przepadek mienia. Na mocy amnestii z 22.02.1947 r. karę 

złagodzono do 3 lat, zaś prawa obywatelskie do 2 lat. Więziony był w ZK Katowice, 

a stamtąd przewieziony do Centralnego Więzienia Karnego (CWK) we Wronkach. 

Po odbyciu orzeczonej kary 3 lat został zwolniony. Po zwolnieniu wrócił do 

Pszowa, gdzie dopiero w 1956 r. otrzymał pracę w swoim zawodzie. Odszedł na 

wieczną wartę 7.06.1996 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

BAUMAN EDMUND, 
Uczeń Polskiego Gimnazjum w Bytomiu i Kwidzyniu, wcześniej członek ZHP w 

Niemczech. W okresie okupacji hitlerowskiej przymusowo wcielony do wojska 

niemieckiego (Wehrmachtu). Zginął jako żołnierz niemiecki na froncie wschodnim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30. 
 

BĄCZEK EMANUEL, 



Urodzony 24.12.1921 r., mieszkaniec Suchej Górnej – Zaolzie. W okresie szkolnym 

harcerz HPC w miejscu zamieszkania. Rozstrzelany przez hitlerowców wiosną 

1945 r. - na żydowskim cmentarzu w Cieszynie. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 129. 
 

BĄKOWSKI WACŁAW, 
Członek ZHP w Niemczech, uczeń Polskiego Gimnazjum w Bytomiu. Podczas 

okupacji hitlerowskiej wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu) - zginął na wojnie jako żołnierz niemiecki na froncie wschodnim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30. 
 

BEDNAREK JAN,  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Urodzony 22.06.1922 r. w Zabrzu, mieszkaniec w Brzozowicach-Kamieniu, - 

dzielnica Piekar Śląskich, gdzie w młodości był aktywnym harcerzem DH. 
Prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu aresztowany i po 

przetransportowaniu do KL Auschwitz, 13.02.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień 21925. Zginął w tym obozie 20.07.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 126. 

 

BEDNARZ LEOPOLD, 

Urodzony 15.11.1901 r. w Lutyni Górnej k/Orłowej - Zaolzie, narodowości polskiej, 

syn Walentego i Teresy z d. Bugla, zamieszkały w Lutyni Górnej. W młodości 

harcerz DH w Orłowej. Ukończył Polską Szkołę Ludową, 6 klas Gimnazjum 

Realnego w Orłowej, a następnie Wyższą Szkołę Przemysłową w Bielsku. Pracę 

pedagogiczną rozpoczął, jako kierownik Publicznej Szkoły Dokształcającej 

Zawodowej w Mysłowicach a następnie w Krakowie. W okresie okupacji powrócił 

na Zaolzie do Orłowej i pracował, jako górnik kop. „Zofia” w Porębie, gdzie 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK na terenie Karwińskiego Okręgu Przemysłowego. Aresztowany 

25.03.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd przesłany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przewieziony do KL Auschwitz. 

Osądzony przez sąd doraźny na karę śmierci „za zdradę stanu i przygotowanie 

próby oderwania Śląska od Rzeszy”, wyrok wykonano 29.11.1943 r. Rozstrzelany 

został w krematorium I KL Auschwitz. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33236/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:35, 

określenie przyczyny zgonu: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca). 

Postscriptum: W organizacji konspiracyjnej współpracował z Józefem Kulą, 

łączniczką Wandą Stefek. Należał do sekcji sabotażowej - m.in. spowodował 

 



wykolejenie pociągu towarowego, rozkręcał „wiązadła” przy wagonach, uszkadzał 

łożyska w wagonach towarowych. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 677, 698; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 187; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 236; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli 

i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 32; APMA-B Ankieta 
wypełniona przez Mieczysława Bednarza syna Leopolda z dn. 1.11.1954 r. (sygn. Mat./64, nr inw. 24888); Zbiory 

dokumentów K. Wójtowicza (poz. 6 wykazu); Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 85; 

Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 129; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - 
wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 110; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.1, cz.4 (238), T.12, 

cz.23(238); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

BEHR JAN, 
Do 1937 r. uczeń Polskiego Gimnazjum w Bytomiu i tam harcerz DH, a wcześniej 

członek ZHP w Niemczech. Podczas okupacji hitlerowskiej przymusowo wcielony 

do wojska niemieckiego (Wehrmachtu) - zginął jako żołnierz. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30. 
 

BEM ALOJZY,  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Urodzony 20.06.1923 r. w miejscowości Brzozowice-Kamień - dzielnica Piekar 

Śląskich i tam zamieszkały, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany 

(prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu), przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 6.03.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 26493. Zginął 18.08.1942 r.  
Bibliografia: - I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 150; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

BEM JERZY, 

Urodzony ? W młodości harcerz DH w Rudzie Śl. Aresztowany 18.12.1940 r. 

(prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu) i po przetransportowaniu do KL 

Auschwitz, tam zginął. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

BEREK JERZY, 

Urodzony 2.04.1914 r. w Cisownicy, gmina Goleszów. W latach szkolnych aktywny 

harcerz DH. W 1935 r. ukończył cieszyńskie gimnazjum, a po odbyciu służby 

wojskowej podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie, których nie ukończył ze względu na trudną sytuację materialną rodziców. 

Od młodzieńczych lat członek Robotniczego Stowarzyszenia „Siła”, a w okresie 

studiów członek organizacji młodzieżowej „Wici”. W 1937 r. został sekretarzem 

 



Zarządu Głównego „Siły” dla powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Redagował 

miesięcznik „Oświata”, współpracował z Regerem, Bagińskim i Witosem. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się do 

niewoli i przebywał w obozach jenieckich, gdzie zaangażował się w działalność 

ruchu oporu. Po zakończeniu wojny w 1945 r. powrócił do Cieszyna i pracował we 

władzach powiatowych. Od 1946 r. kierował Wydziałem Oświaty KW PPR w 

Katowicach, a następnie pełnił funkcję Kuratora Śląskiego Okręgu Szkolnego w 

Katowicach. Od 1949 r. przebywał w Warszawie, pełniąc najpierw funkcję 

Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, potem Dyrektora Departamentu 

Wychowania Pozaszkolnego w Ministerstwie Oświaty. Od 1.09.1954 do 31.08.1978 

r. Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie, był także przez wiele lat prezesem 

warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Odszedł na wieczną wartę 

29.07.1994 r.  
Bibliografia: J. Golec i S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 21. 
 

BEREZA FRYDERYK,  
Urodzony w 1920 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości, uczeń szkoły 

handlowej, harcerz ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej członek powstałej przy szkole organizacji konspiracyjnej „Płomień”5. 

Aresztowany w 1940 r. za działalność konspiracyjną i przetransportowany do 

więzienia w Berlinie, gdzie zginał - ścięty gilotyną 19.03.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30. 

 

BERGER PAWEŁ, 

Urodzony w 1919 r. z Chorzowie, zamieszkały w miejscowości urodzenia. Wpierw 

harcerz DH, zaś od 1937 r. należał do Związku Młodzieży Powstańczej - Koło 

Chorzów. Od 31.08.1939 r. jako członek ZMP wraz z powstańcami, harcerzami, 

„Sokołami” w Łagiewnikach przeciwstawiał się zbrojnie członkom freikorpsu i 

wkraczającego Wehrmachtu. Aresztowany 3.09.1939 r. był więziony w areszcie w 

magistracie – dołączony do już przebywających tam ponad 100 aresztowanych 

osób. Wszyscy zostali następnie wywiezieni do obozu koncentracyjnego (nie 

ustalono nazwy), natomiast Pawła po siedmiu dniach zwolniono do domu.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 87-88. 

 

BERNASIK WINCENTY, 
Urodzony 6.10.1905 r. w Dąbrowie Górniczej. W młodości drużynowy 39 ZDH w 

Gołonogu, członek Komendy Hufca w Dąbrowie Górniczej, uczestnik Pogotowia 

Harcerzy. Pracownik umysłowy kop. „Flora” w Gołonogu. Aresztowany za 

działalność konspiracyjną i przewieziony w transporcie zbiorowym do KL 

Auschwitz, gdzie 22.04.1941 r. zarejestrowany został jako więzień nr 15128. Zginął 

w tym obozie w 1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 98; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 30. 
 

BERŻOWSKI FRANCISZEK, 

                                                 
5 Patrz objaśnienia przypisów.  
 



Urodzony 16.05.1914 r. w Niwce – dzielnica Szopienic, i tam zamieszkały, syn 

Franciszka. Harcerz 1 ZDH im. Tadeusza Kościuszki w Niwce, absolwent Szkoły 

Górniczej im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej – technik mechanik. Następnie, w 

ramach służby wojskowej uczeń Szkoły Podchorążych w Modlinie. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. (stop. wojsk. ppor.) - dowódca OOB 

rej. Niwka-Modrzejów. Po powrocie z kampanii wrześniowej do domu, dwukrotnie 

aresztowany. Pierwszy raz w październiku 1939 r., zaś drugi raz aresztowany w 

czerwcu 1942 r. za działalność w ruchu oporu. Przewieziony do KL Auschwitz, tam 

zginął w czerwcu 1942 r.  
Bibliografia: - I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 651; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 31. 

 

BESSER WŁADYSŁAW, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 29.09.1899 r. w Czeladzi i tam zamieszkały, syn Andrzeja i Marii z d. 

Kulba. Członek Kręgu Starszoharcerskiego w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – konspiracyjnej 

Organizacji Orła Białego (OOB). Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 20.12.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

24876. Zginął w tym obozie 20.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

3091/1942 potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:20, 

określenie przyczyny zgonu to: Bronchopneumonie (zapalenie płuc i 

oskrzeli). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 140; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 91; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 31. 
 

BESZ MARIAN, 

Mieszkaniec Bielska. W okresie międzywojennym aktywny harcerz - przyboczny II 

DH przy Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej - nauczyciel. Od 

początku okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu, za co 

został aresztowany 18.12.1940 r. i przesłany do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie w 1942 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 31; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar 

i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców 

Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 265. 

 

BEYGA JERZY, 

Urodzony 20.12.1929 r. w Rybniku, syn Czesława. W okresie przedwojennym 

mieszkaniec Rybnika, a w okresie okupacji hitlerowskiej rodzina Beygów po 

wysiedleniu z Rybnika przeniosła się do Warszawy. W Warszawie jako harcerz 

 



zaangażował się w działalność „Szarych Szregów”, żołnierz organizacji 

konspiracyjnej AK. Brał udział w powstaniu warszawskim i 30.09.1944 r. dostał się 

do niewoli. Przekazany został do stalagu6 XI A Altengrabow k/Magdeburga, z 

którego wyzwoliły go wojska alianckie. Wrócił do kraju w 1947 r. i zamieszkał na 

stałe w Warszawie, gdzie pracował do emerytury w Zakładach Optycznych w 

Warszawie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 17. 

 

BIAŁECKI STANISŁAW,  
Harcerz z Katowic-Załęża, uczestnik obrony Katowic we wrześniu 1939 (pełnił 

dyżury na tzw. „drapaczu”). Zginął 6.09.1939 r. w Tarnowie w rejonie dworca 

kolejowego podczas nalotu lotnictwa niemieckiego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 31 

 

BIEL JULIAN, phm, 

Urodzony 21.05.1923 r. w Komorowicach, pow. Biała 

Krakowska, syn Ignacego i Marii. Rozpoczął naukę w Szkole 

Powszechnej w Białej Krakowskiej, gdzie W 1933 r. wstąpił do 

ZHP. Następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum im. J. 

Piłsudskiego w Bielsku i został członkiem I DH im. T. 

Kościuszki, pełniąc funkcję zastępowego. W okresie okupacji 

hitlerowskiej pomagał ojcu w kolportażu prasy konspiracyjnej.  

W maju 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Wrocławia, 

gdzie zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej AK. Pracując przy produkcji silników samolotowych i dział 

samobieżnych przekazywał informacje na temat tej produkcji organizacji ruchu 

oporu. Aresztowany w lipcu 1944 r. za przynależność do ruchu oporu, po 

przesłuchaniach we Wrocławiu, przewieziony został do KL Gross-Rosen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9023. W sierpniu 1944 r. 

przeniesiony do podobozu Dyhernfurth II, gdzie pracował jako pielęgniarz w 

obozowym szpitalu. Od 25.01.1945 r. przekazany do KL Flossenbürg i 

zarejestrowany jako więzień nr 86951. Został zatrudniony w fabryce silników 

czołgowych. Podczas ewakuacji obozu 8.05.1945 r. udało mu się uciec z transportu. 

Wrócił do Polski 23.05.1945 r. Po powrocie do domu natychmiast zgłosił się do 

pracy w harcerstwie, został drużynowym MDH przy Gimnazjum im. A. Asnyka w 

Białej. Kontynuował przerwaną naukę w Państwowym Liceum i Gimnazjum 

Męskim w Białej, zdając maturę w 1946 r. W 1948 r. zdobył stopień instruktorski 

podharcmistrza. Po maturze rozpoczął naukę na Wydziale Nauk Przyrodniczych 

Uniwersytetu Wrocławskiego, a w roku akademickim 1946-1947 przeniósł się na 

Wydział Lekarski. Podczas studiów był bardzo zaangażowany w działalność 

harcerską. W kwietniu 1952 r. uzyskał dyplom lekarski i rozpoczął pracę jako 

asystent w Katedrze Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pełnione 

funkcje instruktorskie w ZHP: 1945-1946 drużynowy drużyny im. Adama Asnyka 

w-Białej, 1957-1960 instruktor Komendy Hufca Warszawa Wola, 1964-1964 

komendant MSR (Młodzieżowa Służba Ruchu) Hufiec Warszawa Wola, 1964-1966 

                                                 
6 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



z-ca komendanta MSR-u Komendy Chorągwi Warszawskiej, 1964-1985 komendant 

Ośrodka Służby Zdrowia Komendy Chorągwi Stołecznej. Harcerstwo było ważną 

częścią jego życia. Ważniejsze odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie 

Ojczyźnie”, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrny 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odszedł na wieczną wartę 11.08.1985 r. w 

Kętrzynie, pochowany został w Warszawie na cmentarzu komunalnym. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża; Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-
Białej 1986 r. 

 

BIELAWKA ZOFIA, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 28.03.1924 r. w Kolbuszowej, zamieszkała w Białej Krakowskiej, córka 

Mariana i Marii z d. Łodygowska. Harcerka DH w Białej Krakowskiej. 

Aresztowana i przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w 

transporcie zbiorowym przewieziona została do KL Auschwitz, zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 32102. Zginęła w tym obozie 3.03.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 12639/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:15, określenie przyczyny zgonu to: 

Darmkatarrh bei Körperschwäche (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu 

fizycznym). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 625. 
 

BIELEC JÓZEF, hm, 
Urodzony w 1899 r. w Stanisławowie. Absolwent szkoły średniej w 1919 r. Po 

ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - doktor praw, 

pracował w Banku Hipotecznym w Krakowie, a po przeniesieniu się do Katowic - w 

Banku Rolnym. Od najwcześniejszych lat należał do ZHP. Do 1937 komendant 

hufca w Katowicach, następnie do wybuchu wojny komendant Śląskiej Chorągwi 

ZHP – ze stopniem instruktorskim harcmistrza. Ewakuowany w sierpniu 1939 r., brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Internowany przez wojska radzieckie, 

przebywał w obozie w Starobielsku. Zginął w Katyniu - zamordowany wiosna 1940 

r. przez funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 31; A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów 

Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 23. 

 

BIELICA PAWEŁ, phm, 

Urodzony 11.12.1912 r., zamieszkały wpierw w Lublińcu, następnie w Rydułtowach. 

W harcerstwie od 1927 r. w 1 DH im T. Kościuszki w Lublińcu. W 1930 r. zastępca 

komendanta Hufca Rydułtowy, zaś w 1933 r. założyciel DH im. Zawiszy Czarnego 

w Rydułtowach.  

 



Uzyskał stopień instruktorski podharcmistrza w 1938 r. 

Ekonomista. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany w 

1941 r., krótko więziony (nieznane miejsce uwięzienia) a 

następnie wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec.  

Po wyzwoleniu, Komendant Hufca Rydułtowy od 1.10.1945 do 

15.10.1949 r. Odznaczony harcerskim Krzyżem za Zasługi w 1948 

r. 
Bibliografia: Archiwum Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Rydułtowach. 

 

BIEŃKA AURELIA, pseud. „Lila”, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzona 23.06.1912 r. w miejscowości Wierbce, zamieszkała w Zawierciu. W 

młodości aktywna harcerka ZDH w miejscu zamieszkania, nauczycielka. Od 

początku okupacji hitlerowskiej bardzo czynnie działała w ruchu oporu – wpierw 

członek Organizacji Orła Białego, a od 1940 r. żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK – łączniczka Komendy Obwodu. Aresztowana i przewieziona transportem 

z Opola do KL Auschwitz, 17.08.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 17545. Zginęła w tym obozie 5.11.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 499; A. Cyra, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 31; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., 

W-wa 1988 r., s. 38. 

 

BIENIEWSKA WANDA, pseud. „Wanda”, 

Urodzona 17.04.1909 r. w Sosnowcu i zamieszkała w tej miejscowości, nauczycielka 

wychowania fizycznego i sportu w szkołach średnich, opiekunka szkolnej DH, 

komendantka hufca szkolnego, instruktorka PWK w Zawierciu. W czasie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ Sosnowiec – Obwodu Zawiercie. W jej mieszkaniu znajdował 

się lokal organizacji konspiracyjnej. Zagrożona aresztowaniem, ukrywała się od maja 

1942 r. Niestety, aresztowana w tymże 1942 r. i przetransportowana do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, skąd po zakończonym śledztwie przewieziona została do 

KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 3 lub 25.11.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 672; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 38. 

 

BIEŃKOWSKI ADAM, 

Urodzony w 1922 r., mieszkaniec Czeladzi, pow. będziński. Harcerz 80 ZDH w 

miejscu zamieszkania. Podczas okupacji hitlerowskiej w nieustalonych 

okolicznościach przedostał się na Zachód, gdzie zaciągnął się do Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie (PSZnZ). Zginął śmiercią lotnika w walce z hitlerowskim 

najeźdźcą – o Wielką Brytanię. 

 

 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 31. 
 

BIEŃKOWSKI STANISŁAW, phm, 

Urodzony w 1902 r., zamieszkały w Zawierciu, instruktor komendy hufca w miejscu 

zamieszkania, stopień instruktorski podharcmistrz. Zmobilizowany (stop. wojsk. 

podp. rez.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostawszy się w walce z 

hitlerowskim agresorem na tereny wschodnie, tam wzięty do sowieckiej niewoli. 

Prawdopodobnie zginął wiosną 1940 r. w Katyniu – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32; A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów 

Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 24. 
 

BIERNACKI ZDZISŁAW, pseud. „Roland”. 

Urodzony w 1923 r. w Zabrzu. Harcerz już w szkole podstawowej, a następnie 

uczęszczał do Gimnazjum Kupieckiego w Dąbrowie Górniczej, gdzie także należał 

do miejscowej DH. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. brał udział w Pogotowiu 

Harcerskim. Początkiem października zaangażował się w działalność ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej związku „Orła Białego”. Pełnił funkcję kolportera prasy 

konspiracyjnej – gazetki „Nasze Sprawy”. Brał udział w akcjach strojenia grobów 

poległych żołnierzy polskich, spoczywających na Nowym Cmentarzu w Będzinie, 

akcentując bukiety kwiatów wstążkami biało-czerwonymi i zielenią.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s.  
 

BIJOK AUGUSTYN, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 13.07.1921 r. w Piekarach Śl., syn Augusta i Berty z d. Gaidzik. Harcerz 

DH w Brzezinach Śl. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

13.02.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 21929. 

Zginął w tym obozie 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

22160/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

11:00, określenie przyczyny zgonu to: Herzschwäche nach Fleckfieber 

(niewydolność serca po tyfusie plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 126; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1158; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32. 
 

BILNIK JERZY, 
Urodzony 27.03.1921 r. w Wojkowicach Kościelnych, zamieszkały Zawierciu, 

harcerz 89 ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu - członek organizacji konspiracyjnej „Płomień”7. Aresztowany i 

                                                 
7 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



transportem zbiorowym z Opola, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 10.11.1943 

r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 162026. Od 

22.04.1944 r. w dokumentacji obozowej widnieje wpis „przeniesiony” - zwolniony z 

obozu do domu lub przesłany do innego obozu!. 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 426; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32. 

 

BILO-POTOCKI WILHELM, 

Urodzony w 1918 r., Absolwent gimnazjum i tam harcerz - zastępowy DH w hufcu 

Jaworzno. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w 

tymże 1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem pod Zakliczynem.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32. 

 

BIŁKO HENRYK, 

Urodzony 20.07.1920 r. w Stonawie – Zaolzie i tam zamieszkały, 

narodowości polskiej. W młodości harcerz DH i działacz 

młodzieżowy, a po studiach nauczyciel Publicznej Szkoły 

Powszechnej w Stonawie. Aresztowany 22.04.1940 r. pod zarzutem 

przynależności do ruchu oporu i przetransportowany do Czeskiego 

Cieszyna - fabryki Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen.  

Zginął w tym obozie 21.09.1941 r. - prawdopodobnie zagazowany w autobusie dla 

„inwalidów”. 
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 197; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (wyk. poz. 9); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 132; 
materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 169; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w 

powiecie Karwina, s. 180.  
 

BINEK BRONISŁAWA, pseud. „Bronka”, „Iskra”,  
Urodzona 10.06.1911 r. w Dąbrowie Górniczej, zamieszkała w 

Sosnowcu, córka Stanisława i Józefy z d. Strońska, siostra Zofii. 

Harcerka od początków Szkoły Powszechnej w Sielcu. 
Nauczycielka w Kazimierzu k/Sosnowca, instruktorka PWK, 

członkini drużyny instruktorskiej w hufcu w Sosnowcu, opiekunka 

DH istniejącej przy szkole. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działała w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej OOB, 

następnie żołnierz ZWZ/AK - szef łączności i kancelarii komendy 

inspektoratu w Sosnowcu.  

Aresztowana 27/28.05.1942 r. wraz z siostra Zofią i w przewiezione do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. W pierwszych dniach lipca przetransportowana do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

17152/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:31, 

określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 651; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 646; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32; Słownik 

uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 40; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 295-

297. 
 

 

 



BINEK ZOFIA, pseud. „Zośka”, 
Urodzona 6.07.1919 r. w Sosnowcu i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Stanisława i Józefy z d. Strońska, siostra 

Bronisławy. Należała do harcerstwa w szkole podstawowej. 
Absolwentka Szkoły Handlowej, pracownica prywatnej firmy. Od 

początku okupacji hitlerowskiej tj. od 1939 r. zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK – łączniczka Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK 

Sosnowiec. Aresztowana wraz z siostra Bronisławą 27/28.05.1942 

r. i przewiezione do więzienia śledczego w Mysłowicach.  

W pierwszych dniach lipca przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w tym 

obozie 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17154/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:32, określenie 

przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 651; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 648; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32; Słownik 
uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 40; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 295-

297. 
 

BIOLIK PIOTR, 

Urodzony w 1905 r., zamieszkały w Katowicach. W wieku młodzieńczym harcerz 

DH w Katowicach. Zmobilizowany 22.08.1939 r. Brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Walczył pod Wyrami, a później przez przeważającą siłę 

agresora hitlerowskiego zepchnięty na tereny wschodnie, gdzie w okolicach 

Tomaszowa Lubelskiego dostał się do niewoli. Nieznany jest dalszy los tego 

harcerza.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 35; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 

35. 

 

BISKUP WIKTOR, 

Urodzony 16.12.1920 r. w Świętochłowicach, mieszkaniec Żor, pow. rybnicki, syn 

Augustyna i Marii z d. Kiełkowska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1934 r., 

uczył się w szkole zawodowej którą ukończył w 1936 r. Następnie, pracował jako 

pracownik biurowy w Hucie „Pawła” w Żorach. Harcerz DH w miejscu 

zamieszkania, przedwojenny działacz młodzieżowy. Aresztowany w drugim dniu 

okupacji hitlerowskiej pod zarzutem, że 1.09.1939 r. pełniąc straż przy budynku 

magistratu strzelał do Niemców. Od 2.09. do 22.12.1939 r. był więziony w Żorach, 

skąd przewieziony został do KL Dachau. Później, przetransportowany do KL 

Sachsenhausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 12750. Na skutek starań 

rodziny zwolniony z obozu 20.12.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania, od 

10.02.1941 do 10.09.1943 r. pracował jako malarz w firmie prywatnego 

przedsiębiorcy w Warszowicach k/ Żor, a później przeniesiony do przedsiębiorstwa 

Sohrauer Eisenwerke w Żorach gdzie pracował do zakończenia okupacji 

hitlerowskiej. Po wojnie pracował przy organizowaniu Gminy Zbiorowej, był też 

działaczem społeczno-politycznym. Od 1947 do 1959 r. pracował w Odlewni 

Żeliwa w Żorach, zaś od 4.05.1959 do lutego 1970 r. w Miejskich Zakładach 

Budownictwa Mieszkalnego w Rybniku. W marcu 1970 r. przeszedł na emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 
 

 



BLACHNICKI FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 24.03.1921 r. w Rybniku. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich 

Górach – matura zdana w 1938 r., gdzie był jednocześnie aktywnym członkiem DH. 

Zmobilizowany (stop. wojsk. plutonowy-podchorąży), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, aresztowany 17.04.1940 r. w 

miejscowości Zawichost (gdzie wówczas przebywał) – za działalność w ruchu 

oporu w Tarnowskich Górach. Przewieziony do KL Auschwitz, 25.06.1940 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1201. W 1944 r. przeniesiono 

go do KL Flossenbürg (Schwarzwald – Bawaria). Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozach przeżył i doczekał się wyzwolenia przez wojska alianckie w 

dniu 22.04.1945 r. Po wojnie ukończył studia teologiczne w Śląskim Seminarium 

Duchownym w Katowicach. W 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie i od tego 

czasu realizował powołanie duszpasterskie. Był wikarym w Rydułtowach i kilku 

innych śląskich parafiach. Założyciel ruchu oazowego Światło-Życie, Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. W 1980 r. 

pracował naukowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Odszedł na 

wieczną wartę w 1987 r. w Karlsbergu w Niemczech. Odznaczony: pośmiertnie 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (17.02.1994 r.), Krzyżem 

Oświęcimskim (5.05.1995 r.). Dnia 9.12.1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacji 

księdza Franciszka Blachnickiego. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 33; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 21. 
 

BLACHURA FRANCISZEK, 
Urodzony w 1920 r. w Bielsku, i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz od 1935 

r. - przyboczny III DH im. Żwirki i Wigury w Białej. Członek Kręgu 

Starszoharcerskiego „Orla Brać”, aktywny działacz Polskiego Związku 

Zachodniego. Jeszcze przed wybuchem wojny zaangażowany w akcje przeciw 

Niemcom na terenie Bielska. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Bielska, jako 

znany wróg III Rzeszy aresztowany 3.09.1939 r. i więziony w areszcie gestapo w 

Bielsku. Zginął 13.11.1939 r. - według niepewnych informacji rozstrzelany w 

Starym Bielsku. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 32; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko, którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945; Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

Seniorów przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 22; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 265. 

 

 

BLAUT ANTONI,  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 9.11.1913 r., zamieszkały w Chorzowie, wychowanek Domu Dziecka, 

długoletni harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w Chorzowie. Uczestnik 

Pogotowia Harcerzy i obrony Chorzowa we wrześniu 1939 r. Zatrzymany przez 

Freikorps i przetransportowany do KL Auschwitz, 13.08.1940 r. zarejestrowany 

został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1501. Zginał w tym obozie 12.06.1942 

r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 43; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

BLACH JADWIGA, pseud. „Rozalka”, „Olga”,  
Urodzona w 1916 r. w Toporowicach pow. zawierciański, pracownik umysłowy. W 

młodości harcerka Drużyny Starszoharcerskiej w Sosnowcu. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu - od jesieni 1942 r. 

łączniczka w dyspozycji sztabu - Śląskiego Okręgu AK, prowadziła także kancelarię 

wydz. organizacyjnego. Aresztowana 1.07.1944 r. i przetransportowana do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie, skazana na karę śmierci - 

zginęła przez rozstrzelanie 24.08.1944 r. - prawdopodobnie po przewiezieniu do KL 

Auschwitz.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 32; Harcerki 1939-1945, opracowanie 

zespołowe, W-wa 1983 r., s. 379. 

 

BŁACHA JAN, 

Urodzony 18.10.1908 r. w Wędryni (213), mieszkaniec Lesznej 

Dolnej - Zaolzie, narodowości polskiej, syn Jakuba i Anny, w 

latach szkolnych aktywny harcerz DH w Trzyńcu. Pracował jako 

kupiec. Zginął, jako cywil, który 1.09.1939 r. - podczas 

wkraczania wojsk hitlerowskich do miejsca jego zamieszkania, 

strzelał z karabinu maszynowego do kolumny zbliżających się 

wojsk hitlerowskich. Dał przykład patriotyzmu i determinacji w 

obronie rodzinnej ziemi i Ojczyzny. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.4, cz.9 (017); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 100; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

BŁASZCZYK PAWEŁ,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urodzony 30.06.1922 r. w Orzeszu, zamieszkały w Knurowie, syn Józefa i 

Franciszki z d. Kusik. Harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej 

organizacji ruchu oporu - żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 17.04.1942 r. został 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 29808. Zginął w tym obozie 

23.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16158/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:00, określenie przyczyny zgonu to: 

Fleckfieber (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 165; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1138; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33; 

Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Bohaterowie spod znaku 

lilijki, s. 205-207. 

 

BŁASZKIEWICZ ?, 

Mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej - współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu. Jego zadaniem było 

prowadzenie wywiadu o sytuacji międzynarodowej spowodowanej przez 

hitlerowców. Nakłaniał do przeprowadzania sabotażów w zakładach pracy - 

unieruchamiania maszyn i urządzeń. Brał udział w wykolejeniu pociągów 

towarowych na linii Knurów – Szczygłowice, wykolejenia kolejek w kopalni 

„Knurów”. Aresztowany 2.06.1942 r., i przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach przetransportowany został do KL 

Auschwitz. Prawdopodobnie zginał w tym obozie. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 

 

BOBOTEK MARIAN, 
Urodzony w 1921 r., zamieszkały w Zawierciu, harcerz ZDH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu i 

przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął – nieznana data oraz okoliczności śmierci.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33. 

 

BOCEK KAROL, 

Urodzony 7.05.1916 r. w Nawsiu k/Jabłonkowa – Zaolzie i 

zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, harcerz 

DH w Nawsiu. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie - matura w 1936 

r. Jako nauczyciel rozpoczął pracę w Nawsiu, a później w 

Publicznej Szkole Powszechnej w Gutach. Z zamiłowania muzyk, 

dyrygent Chóru Nauczycieli Polskich w części Śląska 

Cieszyńskiego. Aresztowany 20.04.1940 r. i więziony w 

Cieszynie. 

Następnie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau i dalej – 

przeniesiony do KL Mauthausert-Gusen. Zginął w tym obozie 25.09.1940 r.  

Postscriptum: Rodzina starała się o sprowadzenie jego prochów – urnę z prochami 

pochowano 29.01.1941 r. na cmentarzu w Nawsiu. 
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 
Warszawa 1995 r. s. 201; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 11 wykazu); Harcerskie ofiary drugiej wojny 

światowej, s. 133; archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (073, 144); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w 

 



Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 132; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BOCEK OTTO, 

Urodzony 28.10.1917 r. w Cieszynie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, 

narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły, pracował jako urzędnik. W młodości 

bardzo aktywny harcerz w DH. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany 

w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 

5.01.1941 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Neuengamme. 

Zginął 3.05.1945 r. w „flotylli śmierci” na Morzu Północnym - podczas ewakuacji 

więźniów statkiem CAP Arcona8. 
Bibliografia: Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 45; Harcerskie ofiary drugiej wojny 

Światowej, s. 133; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 55; T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BOCEK PAWEŁ, 

Urodzony ok. 1920 r., instruktor ZHP w Cieszynie. Aresztowany, prawdopodobnie 

za działalność w ruchu oporu i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie w 1941 r. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

BOCHAŃSKI FELIKS,  
Urodzony 3.11.1921 r. w Gelsenkirchen - Niemcy, zamieszkały w Chorzowie, syn 

Michała i Rozalii z d. Słowiński. W okresie szkolnym harcerz I DH w miejscu 

zamieszkania. Po ukończeniu szkoły – robotnik. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, POP 

w Chorzowie. Aresztowany 15.04.1940 r. i przewieziony do więzienia w Sosnowcu, 

a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 25.06.1940 r. został 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1155. Zginął w tym obozie 

6.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28946/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, określenie przyczyny zgonu to: 

akuter Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 30; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 418; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33; Szymon 

Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.  

 

BOCHEŃSKI JERZY, 

Mieszkaniec Chorzowa, brat Olka, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany w dniu 14 lub 15.04.1940 r. przez gestapo w 

Chorzowie, i po przesłuchaniu, wywieziony do obozu koncentracyjnego - o 

nieustalonej nazwie. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty. 

 

BOCHEŃSKI OLEK, 

Mieszkaniec Chorzowa, brat Jerzego, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany w dniu 14 lub 15.04.1940 r. przez gestapo w 

                                                 
8 Patrz objaśnienia przypisów.  



Chorzowie, i po przesłuchaniu, wywieziony do obozu koncentracyjnego - o 

nieustalonej nazwie. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty. 
 

BOCIAN KAZIMIERZ, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 30.05.1923 r. w Kaniówku gmina Czechowice, pow. bielski, zamieszkały 

w Czechowicach, syn Michała i Anny z d. Wojcieszyk, brat Stefana. W szkole 

powszechnej na Lipowcu, należał do DH. W 1936 r. podjął pracę w drukarni 

Sendera w Dziedzicach mieszczącej się w Domu Związku Zawodowego Kolejarzy. 

W czasie okupacji nadal pracował jako zecer drukarni Sendera przeniesionej z 

Dziedzic do budynku ówczesnej „Sztuki Beskidzkiej” w Czechowicach 

Południowych. Wraz z braćmi Stefanem i Franciszkiem zaangażowali się w 

działalność ruchu oporu - żołnierze organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK – grupy 

dywersyjno-wywiadowczej. Organizacja ta kontaktowała się z Rudolfem Mazurem 

pseudonim „Mars” oraz Franciszkiem Zborkiem. Aresztowany 7.10.1942 r. wraz z 

bratem i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd wraz z innymi 

towarzyszami niedoli przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 4.12.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 80045. Zginął w tym 

obozie 7.03.1943 r., rozstrzelany z wyroku policyjnego sądu doraźnego. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 13875/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: 

„Gehirnhautentzündung” (zapalenie opon mózgowych) 
Bibliografia: Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach 

(1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-
Dziedzicach – 1987 r., s. 10; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL 

Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998., s. 232; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku 

z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny 
światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym 

Auschwitz-Birkenau. 

 

BOCIAN STEFAN,  

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 1.12.1920 r. w Czechowicach, pow. bielski, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Michała i Anny z d. Wojcieszyk, brat Kazimierza, harcerz DH w 

 

 



miejscu zamieszkania. Od 1934 r. uczęszczał do szkoły zawodowej, a następnie 

pracował do 7.10.1942 r. (do aresztowania) w firmie F. A. Tverdy w Bielsku. W 

czasie okupacji hitlerowskiej zaangażowany wraz z bratem w działalność ruchu 

oporu – organizacji konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski, a następnie żołnierz 

ZWZ/AK. Działał w Czechowicach-Południowych, w Bestwinie - w grupie 

dywersyjnej. Aresztowany za działalność konspiracyjną 7.10.1942 r., wpierw był 

przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 4.12.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 80046. Następnie, 25.08.1944 r. 

przetransportowany do Neuengamme, skąd w drugiej połowie kwietnia 1945 r., 

więźniowie tego obozu zapędzeni zostali do portu w Lubece i załadowani na statki 

„Thielbeck”, „Athenę” i „Cap Arconę”. W dniu 2 i 3 maja - na pełnym morzu, w 

wyniku prowokacyjnego działania Niemców, statki te zostały zbombardowane i w 

efekcie zatopione przez alianckie lotnictwo. Uratowało się zaledwie 20 więźniów – 

Stefan Bocian niestety zginął. 
Bibliografia: Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach 

(1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-

Dziedzicach - 1987 r., s. 10; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 
Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 232; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z 

odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny 

światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 
 

BOCK KAROL, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 3.11.1914 r. w Karlsthal, zamieszkały w Krakowie, syn Leopolda i 

Katarzyny z d. Wacławczyk. Harcerz – drużynowy DH w Suchej Górze – 

dzielnica Bytomia. Aresztowany podczas próby przedostania się przez granicę na 

Zachód. Więziony w Tarnowie, a stamtąd 14.06.1940 r. - pierwszym transportem 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 486. Zginał w tym obozie 3.09.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 27170/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, 

zmarł o godz. 3:00, określenie przyczyny zgonu to: Freitod durch Erhängen.  
Bibliografia: Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca 

zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33; APMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 124; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33. 
 

BOGACKI ALOJZY, 

Urodzony 2.02.1915 r. w Szarlej - Piekary, i tam zamieszkały. W młodości harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

9.06.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 39177. 

Zginął w tym obozie 19.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

 



35233/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:00, 

określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 180; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 719; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33; Szymon 

Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

BOGACKI RYSZARD, 

Urodzony 1.04.1916 r. w Tychach i tam zamieszkały, syn Walentego. W okresie 

szkolnym harcerz DH w Tychach. Dnia 3.09.1939 r. podczas wkraczania wojsk 

niemieckich do Tychów, zastrzelony został na portierni browaru nr 1 - w nie 

wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 125; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

BOJDOŁ BERNARD, 

Urodzony 11.08.1918 r. w Łaziskach Średnich, i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Brunona, brat Roberta i Pawła. W okresie szkolnym harcerz DH. Podczas 

wkraczania wojsk hitlerowskich do Łazisk – z ojcem Brunonem oraz braćmi Pawłem 

i Robertem rozstrzelani przez hitlerowców 2.09.2939 r. – w lesie k/Łazisk. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 125; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

BOJDOŁ FRANCISZEK ks., 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 2.04.1905 r., w Wyrach, syn Teodora i Marty z d. Żogała. Uczęszczał w 

latach 1924-1927 do Gimnazjum w Mikołowie. Absolwent Śląskiego Seminarium 

Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930 r. – ksiądz 

katolicki. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Królewskiej Hucie (obecna 

nazwa Chorzów), w Tychach, w Cieszynie. Od 1935 r. był wizytatorem szkół 

powszechnych oraz kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego w 

Cieszynie, a od 1938 r. mianowano go kapelanem wojskowym 4 Pułku Strzelców 

Podhalańskich. We wrześniu 1939 r. dotarł ze swoją jednostką za Lwów i tam 

wzięty do niewoli radzieckiej, skąd wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności, 

udało mu się wydostać. Przybył do Krakowa, a ponieważ nie miał możliwości 

powrotu na Śląsk, został duszpasterzem pomocniczym w Kościele p.w. św. Anny 

oraz kapelanem sióstr Saracenek, zajmował się pracą naukową. Aresztowany wraz z 

kilkoma oficerami polskimi 18.04.1942 r. w odwet za zamach na żołnierzy 

niemieckich w Krakowie. Więziony w Krakowie, a następnie przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 25.04.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 33096. Zginął w tym obozie 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 9056/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

17:50, określenie przyczyny zgonu to: „Plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).  

 



Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 56; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze 
fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 129; informacja – ks. Zbigniew Tomanek; Marcin Gabryś - Biblioteka i 

Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie; J. Golec i S. Bojda ,Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom. I, 

wyd. 1993 r., s.41; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 
r., s. 132. 

 

BOJDOŁ JAN, phm, 

Urodzony 31.01.1908 r. Nauczyciel m.in. 1937 r. w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Rydułtowach. Referent drużyn starszych 

komendy Hufca Męskiego w Rybniku w latach 1932-1939. W 

1938 r. członek Komendy Hufca Harcerzy w Rybniku, uzyskał 

stopień instruktorski podharcmistrza. Od początku 1939 - do 

września 1939 r. Komendant Hufca Rydułtowy (czwarty 

komendant).  

W czasie okupacji hitlerowskiej wywieziony przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec, a tam przymusowo wcielony do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu). Zginął 20.04.1945 r. jako marynarz na morzu. 
Bibliografia: Archiwum Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Rydułtowach. 

 

BOJDOŁ PAWEŁ, 
Urodzony 14.08.1923 r. w Łaziskach Średnich, i zamieszkały w tej miejscowości, 

brat Bernarda i Roberta. W okresie szkolnym harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Podczas wkraczania wojsk hitlerowskich do Łazisk – wraz z ojcem Brunonem oraz 

braćmi Bernardem i Robertem rozstrzelani przez hitlerowców 2.09.2939 r. – w lesie 

k/Łazisk. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33. 

 

BOJDOŁ ROBERT, 

Urodzony 21.05.1921 r. w Łaziskach Średnich, i zamieszkały w tej miejscowości, 

brat Bernarda i Pawła. W okresie szkolnym harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Podczas wkraczania wojsk hitlerowskich do Łazisk, wraz z ojcem Brunonem oraz 

braćmi Bernardem i Pawłem rozstrzelani przez hitlerowców 2.09.2939 r. – w lesie 

k/Łazisk. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33. 
 

BOJDOŁ STANISŁAW, phm, 

Urodzony w 1911 r. mieszkaniec Wyrów. Harcerz – drużynowy DH w miejscu 

zamieszkania w latach 1934-1939, stopień instruktorski podharcmistrz. W 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej dowódca samoobrony i szef ewakuacyjny 

w Wyrach. Potem zaangażowany w działaniach dla ruchu oporu. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 125; 
informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

BOLAS EDWARD, 
Zamieszkały w Katowicach, harcerz 5 DH w miejscu zamieszkania. Prawdopodobnie 

zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce z 

hitlerowskim agresorem znalazł się na terenach wschodnich i tam zginął we 

wrześniu 1939 r. w Piaskach k/Lublina - w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33. 
 

 



BOLEK TADEUSZ, pseud. „Phaddo”, 
Urodzony w 1925 r. w Cieszynie i tam zamieszkały, syn Karola. Harcerz z Piotrowic 

- Drużyna Starszoharcerska im. Karola Miarki. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę 

wraz z powstańcami na posterunku policji, zaś od pierwszych dni okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, potem 

żołnierz ZWZ/AK - przydzielony do oddziału ochrony dowództwa, w oddziale 

partyzanckim k/Sosnowca. Dnia 14.03.1944 r. po akcji rozbrojenia niemieckiego 

policjanta zatrzymał się w Sosnowcu przy ul. Mariackiej i tam zginął w wyniku 

strzelaniny z policją niemiecką. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 33. 
 

BONAREK-LASSOK ERNESTYNA, 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzona 8.09.1914 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl. zamieszkała w 

Wodzisławiu. Przed wybuchem wojny była nauczycielką zaangażowaną w 

działalność harcerską. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej ratowała książki 

z biblioteki w Wodzisławiu – ukrywała je, a następnie wypożyczała godnym 

zaufania Polakom. Zajmowała się także kolportażem prasy konspiracyjnej. 

Zagrożona aresztowaniem za tą działalność, w kwietniu 1941 r. przeniosła się do 

Lublina, gdzie wraz z siostrą prowadziła działalność konspiracyjną w organizacji 

ZWZ/AK. Niestety, obie siostry zostały aresztowane w styczniu 1942 r. Ernestyna 

była więziona do października 1942 r. na zamku w Lublinie i poddana 

sadystycznemu śledztwu. Prawdopodobnie w konspiracji używała nazwiska Lassok 

gdyż pod tym nazwiskiem figuruje w ewidencji obozowej. Następnie, siostry 

przetransportowane zostały do KL Auschwitz, gdzie Ernestynę zarejestrowano 

7.10.1942 r. jako więźniarkę nr 22182. W październiku wywieziona transportem 

zbiorowym do KL Ravensbrück, skąd po miesiącu przeniesiono ją do obozu pracy 

przy fabryce amunicji w Magdeburgu – obóz ten był filią KL Buchenwald. W 

wyniku skutecznej interwencji rodziców, Ernestyna została 12.01.1945 r. zwolniona 

z obozu, lecz uwarunkowano to koniecznością podjęcia pracy przymusowej w 

Weimarze. Po przyjeździe na Śląsk – na kilkudniowy urlop, doczekała się 

wyzwolenia Śląska przez wojska radzieckie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 504; Relacja E. Bonarek z 7.07.1975 r. (zespół Oświadczenia, tom 89b, s. 24-50, sygn. Ośw./Bonarek/2087, nr 

inw. 164778).  

 

BONK ROMAN, 
Urodzony 13.02.1911 r. w Knurowie pow. rybnicki, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Franciszka i Anny z d. Lisso. W młodości harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej, działał w miejscowej-harcerskiej 

tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo w drugim 

 



roku okupacji hitlerowskiej, przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26118/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to 

„Nierenentzündung” (zapalenie nerek). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 1120; APMA-B „Księga zgonów”, t. 18, s. 618, nr id. 24507; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 

30. 
 

BORG ZYGMUNT, 

Urodzony w 1908 r. w Wojkowicach Komornych, zamieszkały w Czeladzi, syn 

Aleksandra. W młodości harcerz 5 ZDH w miejscu zamieszkania. Pracował jako 

tokarz. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu 

– w organizacji konspiracyjnej OOB. Aresztowany 17.07.1940 r., 

przetransportowany do więzienia w Katowicach, i tam zginął 23.07.1943 r. - ścięty 

gilotyną.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 34; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w 

Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa 
pod red. A. Szefera, s. 40. 

 

BORGIEŁ FRANCISZEK,  

Urodzony 23.04.1921 r. w Czechowicach pow. bielski, syn 

Franciszka i Heleny z d. Światłoch. Ukończył Szkołę Powszechną 

w Dziedzicach i dwie klasy „Przemysłówki” w Bielsku, lecz 

dalszą naukę przerwał wybuch wojny w 1939 r. Harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej, w 1940 

r. został wywieziony do obozu pracy w Nortynham, gdzie doznał 

złamania ręki, więc w ramach rekonwalescencji dostał się do 

Radzionkowa, do obozu jeńców alianckich – i tam spotkał kolegę 

ze szkoły przemysłowej. 

Planowali razem ucieczkę z obozu jenieckiego za granicę – na Zachód. Gestapo 

wykryło jednak ów plan i 3.05.1942 r. został aresztowany. Więziony przez dwa dni 

w Bytomiu, a stamtąd 5.05.1942 r. przewieziono go do KL Auschwitz. Z tego obozu 

przekazany został do komanda roboczego w Jaworznie (filii obozu). Podczas 

ewakuacji obozu w okolicach Rybnika podjął próbę ucieczki. Został jednak 

przyłapany i zastrzelony przez ss-mana z Bielska. Nieznane jest miejsce jego 

pochówku. 
Bibliografia: Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach 

(1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-

Dziedzicach - 1987 r., s. 11; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w 

Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz 
Nr 1 – 1989 r., s. 3; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.  

 

BORTEL RAFAŁ, 
Urodzony w 1924 r. w Miejscu Odrzańskim, pow. kozielski, syn Franciszka. Uczeń 

Gimnazjum Polskiego w Bytomiu. Członek ZHP w Niemczech. Powołany 

przymusowo do wojska niemieckiego (Wehrmachtu), podczas urlopu zdezerterował i 

ukrywając się w miejscu urodzenia zaangażował się w działalność ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 20.07.1944 r. przez 

żandarmerię polową, skazany został na karę śmierci za dezercję i udział w ruchu 

 



oporu. Rozstrzelany 11.10.1944 r. przed frontem kompanii wojskowej w Opawie 

(Czechosłowacja).  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 34. 
 

BORUTA RUDOLF, pseud. „Erma”, 

Urodzony 13.04.1921 r. w Suchej Dolnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, kupiec. W młodości działacz harcerski DH w 

Suchej Górnej. Od września 1939 r. zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany w 1942 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 29.02.1944 r. 

Postscriptum: W dniu 29.02.1944 r. podczas posiedzenia sądu doraźnego, na 

śmierć skazano 164 Ślązaków – 150 mężczyzn oraz 14 kobiet. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 704; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 74; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.8, 

cz.18 (535); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 172; Harcerskie ofiary 
drugiej wojny światowej, s. 133; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BORYCZKA HENRYK, pseud. „Doktor Adam”, „Jarema”,  

Urodzony 5.08.1884 r. w Zblitowskiej Górze k/Tarnowa, syn 

Marcina i Agaty z d. Skowron. Naukę rozpoczął w 1891 r. w 

szkole stopnia podstawowego (ludowej), a od 1898 r. w 3 

klasowej Szkole Wydziałowej w Tarnowie. W latach 1902-1906 

uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie, zdając 

egzamin dojrzałości 21.09.1906 r. Po przeprowadzeniu się do 

Bielska, od 1906 do 1908 r. odbywał praktykę w Szkole Ludowej 

w Białej.  

W styczniu 1909 r. otrzymał patent na nauczyciela szkół pospolitych z możliwością 

wykładania języka niemieckiego i religii. W latach 1913-1914 działacz 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, uczestnik I wojny światowej. W lipcu 1916 

r. jako żołnierz 3 Pułku Legionów Polskich dostał się do rosyjskiej niewoli. W 

sierpniu 1918 r. internowany w obozach przejściowych w Chełmie i Przemyślu. 

Zwolniony we wrześniu 1918 r. bronił granic Ojczyzny w 70 Pułku Piechoty WP.  

Za męstwo w tych walkach odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari kl. V i 

Krzyżem Walecznych. W lipcu 1922 r. uczestniczył w Państwowym Kursie 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W sierpniu 1922 r. dokształcał się w 

Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportów – zdobywając tytuł instruktora. 

Gdy rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 

dnia 1.12.1922 r. powołano do życia hufiec szkolny przysposobienia wojskowego, z 

ramienia szkoły sprawował opiekę nad hufcem. W roku 1925 z jego inicjatywy 

powstała I DH im. Tadeusza Kościuszki, założona przy Państwowym Gimnazjum 

im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Był wieloletnim opiekunem tej drużyny. Od samego 

początku jego działalności, w bielskich szkołach funkcjonowało koło sportowe 

noszące od 1931 r. nazwę „Start”. Był opiekunem tego koła aż do roku 1938. W 

drugim półroczu roku szkolnego 1935-1936 utworzono Międzyszkolny Klub 

Sportowy. Kuratorem Klubu był dyrektor Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego 

– Marian Zając, a wspierał go między innymi prof. H. Boryczka. Z nastaniem 

okupacji hitlerowskiej, od października 1939 r. był członkiem sztabu organizacji 

konspiracyjnej kpt. Zajączka, założyciela Narodowej Organizacji Wojskowej, 

 



podporządkowanej w lutym 1940 roku Związkowi Walki Zbrojnej. Kpt. H. 

Boryczka pełnił funkcję komendanta obwodu bielskiego ZWZ, w skład którego 

wchodziły placówki: w Bielsku, Białej, Międzybrodziu, Kętach, Dankowicach, 

Bestwinie, Kaniowie, Chybiu, Strumieniu. Po licznych aresztowaniach w 1940 r., 

od 1941 r. odtwarzał struktury konspiracyjne. Doszło do utworzenia nowych 

placówek ZWZ w Ligocie, Zabrzegu, Żebraczy i Dziedzicach. Wciągnął do pracy 

konspiracyjnej wielu harcerzy, między innymi: Erwina Czaję, Pawła Pinczera, 

Franciszka Smolarka, Kazimierza Sułkowskiego, Kazimierza Sumpera, Bolesława 

Żarnowskiego. Z jego inicjatywy co tydzień odbywały się odprawy, które pod 

pozorem wycieczek organizowano w górach. Przeniknięcie do sztabu inspektoratu 

zdrajcy Ryszarda Dembowicza (ppor. rez.) spowodowało aresztowanie 21.09.1942 

r. kpt. Henryka Boryczkę i jego uczniów. Pozostałych członków inspektoratu 

bielskiego ZWZ/AK aresztowano w nocy z 25 na 26.09.1942 r. Henryk Boryczka 

przewieziony z Bielska do więzienia śledczego w Mysłowicach, poddany był 

wyjątkowo sadystycznym metodom przesłuchań. Osądzony przez policyjny sąd 

doraźny w Mysłowicach, przewieziony do KL Auschwitz i rozstrzelany w dniu 

25.01.1943 r. Czterokrotnie odznaczany był Krzyżem Walecznych, pośmiertnie – 

złotym Krzyżem Partyzanckim, awansowano go pośmiertnie do stopnia majora (mjr 

WP).  
Bibliografia: Wszystko co nasze, Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej, Warszawa 1983, s. 34; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z 

odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny 

światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; I Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL 
Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 675; K. Chodorowski, Zarys Historii I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (1919-1999), Wydawca I LO im. M. Kopernika, s. 15, 16, 19, 20, 30, 31; J. 

Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985 r., s. 117; Pamiętnik hm. J. Drożdża, 
s. 9, 10, 13; Więzienia Hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, Praca 

zbiorowa pod redakcją Andrzeja Szefera, Katowice 1983 r., s. 139; Życiorysy harcerzy i harcerek z Hufców Biała 

Krakowska i Bielsko – którzy oddali życie za ojczyznę w latach 1939 – 1945. Pracz zbiorowa Kręgu 
Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 23, 24, 

 

BORYCZKA ZBIGNIEW ANTONI, 

Urodzony 19.10.1924 r. w Białej Krakowskiej, syn Henryka i 

Heleny z d. Studencki. Szkołę Powszechną ukończył w 1936 r. W 

latach 1936-1939 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. 

J. Piłsudskiego w Bielsku, gdzie ze względu na wybuch wojny 

skończył tylko 3 klasy. Harcerz I DH im. Tadeusza Kościuszki w 

Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK.  

Kolporter prasy podziemnej, uczestniczył w ochronie zebrań i spotkań 

konspiracyjnych inspektoratu bielskiego. Po denuncjacji agenta gestapo 

Dembowicza, aresztowany 16.10.1942 r. i przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przesłany do KL Auschwitz, gdzie 

4.12.1942 r. zarejestrowany został jako więzień nr 80047. Zginął w tym obozie 

17.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2409/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: 

Herzmuskelschwäche (niewydolność mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, 

Katowice 1998, s. 232; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1351; Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na 

 



Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1983, s. 34; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie 

Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 

r., s. 3Krzysztof Chodorowski Zarys Historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
Białej (1919-1999), Wydawca I LO im. M. Kopernika, s. 35; Życiorysy harcerek i harcerzy z Hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie za Ojczyzną w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 25. 
 

BORYS ALOJZY, 
Urodzony 25.07.1924 r. w Tychach. Uczeń szkoły Rzemieślniczej oo Salezjanów w 

Oświęcimiu, harcerz DH w Tychach. Zginął 2.09.1939 r. w Tychach - podczas ataku 

artylerii niemieckiej na to miasto. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 34. 
 

BOSEK ALICJA, 
Urodzona w 1916 r. w Chorzowie, i zamieszkała w tej miejscowości. Absolwentka 

miejskiego gimnazjum tamże, a później urzędniczka magistratu. W młodości 

harcerka - zastępowa 3 DH im. Ks. Wandy w Chorzowie. Z chwilą wybuchu wojny 

otrzymała wraz z innymi urzędnikami polecenie ewakuowania się z aktami Urzędu 

Stanu Cywilnego. Zginęła 7.09.1939 r. w Mostkach k/Wolbromia podczas nalotu 

lotnictwa niemieckiego.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 34. 

 

BOSKO IRENA, 

Urodzona w 1919 r., mieszkanka Chorzowa, harcerka DH w miejscu zamieszkania. 

Absolwentka gimnazjum w Chorzowie. Zginęła we wrześniu w 1939 r. na ziemi 

kieleckiej jako sanitariuszka, gdy pod naporem hitlerowskiego agresora, bataliony 

powstańcze ze Śląska zmuszone były wycofywać się na wschód. 
Bibliografia: Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 380. 

 

BÓGDOŁ FRANCISZEK, pseud. „Wilk“, „Szary Wilk”, 

Urodzony 1.02.1925 r. w Katowicach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Wincentego. W młodości aktywny harcerz DH w Katowicach. We wrześniu 1939 r., 

gdy okupacja hitlerowska Polski stała się faktem, łącznik harcerski, a od 3.10.1939 

r., członek grupy sabotażowo-dywersyjnej „Birkuty” wywodzącej się z 

konspiracyjnego ruchu harcerskiego. Uczestniczył w akcjach sabotażowo-

dywersyjnych z grupą na terenie Katowic i okolicy: Murcki, Tychy, Ligota, a w 

1943 r. w akcjach zbrojnych w Beskidach. We wrześniu 1943 r. Franciszek Bógdoł 

powołany przymusowo do wojska niemieckiego (Wehrmachtu), zdobywał i 

przesyłał materiały wywiadowcze z terenów: Francja, Belgia, Atlantyk, które 

przekazywano przez Pabicha dla AK. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Archiwum płk. rez. dr Mieczysława Starczewskiego, 

 

BRABAńSKI BRUNON, phm, 
Mieszkaniec Rudy Śl., drużynowy DH im. W. Janasa w miejscu zamieszkania, 

stopień instruktorski podharcmistrz. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. – dostał się do niewoli, był internowany a po jakimś czasie 

zwolniony do domu. Odszedł na wieczną wartę na skutek wycieńczenia, 

spowodowanego pobytem w obozie jenieckim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 35. 

 



BRACHACKI ZBIGNIEW, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Mikołowa, harcerz DH w miejscu zamieszkania – 

drużyna Gimnazjalna. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 125; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

BRACHMAN KONRAD, phm., 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 16.11.1909 r. w Chwałowicach k/Rybnika, mieszkaniec tej miejscowości, 

W okresie międzywojennym nauczyciel, harcerz - drużynowy IX MDH im. T. 

Kościuszki i drużynowy skautów w Chwałowicach. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, członek Szarych 

Szeregów. Aresztowany 11.04.1940 r. i wpierw przetransportowany do więzienia 

policyjnego w Sosnowcu, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie 27.06.1940 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1269. Po wyzwoleniu, 

w latach 1945-1949, członek Komendy Hufca Rybnik. Wielokrotny organizator 

obozów, biwaków i zawodów sportowych. Stopień instruktorski podharcmistrz. 

nadano w okresie międzywojennym. Odszedł na wieczną wartę 11.10. 1970 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 36; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 
188; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

BRACHMAŃSKI WŁADYSŁAW,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 11.05.1914 r. w Radlinie k/Rybnika, zamieszkały w Wielopolu 

k/Rybnika, syn Mateusza i Barbary z d. Duda. W okresie międzywojennym, harcerz 

MDH ks. Józefa Poniatowskiego w Wielopolu. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, zaangażował się w 

działalność ruchu oporu - kolporter gazetki konspiracyjnej „Zew Wolności”. 

Aresztowany i wpierw przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po 

zakończonym śledztwie przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 17.07.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 47691. Zginął w tym 

obozie 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21823/1942 – 

 

 



potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:10, określenie 

przyczyny zgonu to: akuter Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt żołądkowo-

jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 198; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 821; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, 
Katowice 2013 r., s. 89. 

 

BRANNY JAN ALFRED, 

Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości aktywny harcerz ZHP w 

Cieszynie. Aresztowany 15.02.1943 r. w Warszawie i tam zastrzelony przez 

hitlerowców - w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BRANNY JÓZEF, 

Urodzony 11.03.1923 r. w Ropicy – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, harcerz DH w Sibicy, student. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 15.04.1940 r., 

a następnie po paru dniach zwolniony do domu. Ponownie aresztowany 15.09.1944 

r. - zginął 11.04.1945 r. w Wiesbaden w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 129; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 158; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BRODA JOACHIM, 

Urodzony w 1907 r. w Kochłowicach – dzielnica Rudy ŚL., syn Juliusza, absolwent 

szkoły handlowej, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Organizator Pogotowia 

Harcerzy w zakresie służby łączności i wartowniczej. Od jesieni 1939 r. 

zaangażowany w konspiracyjną działalność harcerską na terenie Bielska i Zaolzia - 

skierowany do tajnej pracy harcerskiej na Zaolziu. Od listopada 1939 r. członek 

organizacji konspiracyjnej Służba Zwycięstwa Polski, a następnie żołnierz ZWZ. 

Wykonywał funkcje łącznika i kuriera między Komendą Okręgu SZP a 

Inspektoratem w Cieszynie. Od pierwszych dni 1941 r., wykonywał zadania dla 

pionu wywiadowczego w Inspektoracie ZWZ Bielsko. Aresztowany we wrześniu 

1942 r. na dworcu w Dziedzicach i przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, przetransportowany do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie w 1943 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 35; Inf. APMA-B - w zachowanych 

dokumentach z KL Mauthausen nie figuruje; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BRÜCKNER PAWEŁ, 
Urodzony 25.06.1919 r. w Bytomiu, mieszkaniec Brzezin Śl., tam harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 27.02.1943 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 104350. Zwolniony do 

domu 30.10.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 289; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 35; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 



BRZĘCZEK AGNIESZKA, hm, 

Urodzona 18.10.1916 r., mieszkanka Rybnika. W ZHP od 1935 

r., a w latach 1938-1939 drużynowa VI RDH im. Marii 

Konopnickiej w Rybniku-Zamysłowie. Podczas okupacji 

hitlerowskiej, bardzo aktywna organizatorka pomocy więźniom 

obozów koncentracyjnych i tajnego nauczania, za co była 

prześladowana przez gestapo i zagrożona aresztowaniem. Po 

wojnie, w latach 1945-1949 drużynowa XI Rybnickiej DH i w 

1956-1970 r., 79 DH w Rybniku-Zamysłowie.  

Od 1970 do 1971 r. szczepowa szczepu harcerskiego przy SP nr 6 w Rybniku. 

Członkini Komisji Historycznej Hufca. Od 1982 r. członkini Kręgu Instruktora 

Seniora przy Komendzie Hufca w Rybniku. Odznaczona Złotym Krzyżem „Za 

Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca 

Rybnik” oraz honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień instruktorski 

harcmistrza nadano Rozkazem KChK L10/69 z 15.09.1969 r. Odeszła na wieczną 

wartę 20.11.2001 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 128. 

 

BRZOZA JAN,  
Urodzony w 1914 r., zamieszkały w Panewnikach – dzielnica Katowic-Ligoty, 

harcerz 1 DH im. Kazimierza Pułaskiego w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Ciężko ranny w walce z hitlerowskim 

agresorem – zmarł w nieznanym miejscu i okolicznościach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 35. 

 

BRZOZOWSKA HENRYKA po zamążpójściu CZAPLA,  

Mieszkanka Sosnowca, harcerka DH w miejscu zamieszkania, żona Stanisława. 

Pracowała przez 2 lata przed wojną jako nauczycielka w Szkole Powszechnej w 

Dąbrowie Górniczej i pełniła funkcję hufcowej. Do tego hufca należały drużyny z 

Dąbrowy Górniczej, Gołonoga, Ząbkowic i Tucznej Baby. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu, m.in. kolporterka prasy 

konspiracyjnej „Nasze Sprawy”, potem pisma pod nazwą „Płomień”. Za działalność 

w konspiracji aresztowana w Zawierciu, więziona w Fordonie w Bydgoszczy i w 

Sosnowcu. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 

Postscriptum: Stanisława Czapla zginął w KL Oranienburgu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 304. 
 

BRZOZOWSKI ZDZISŁAW, 
Urodzony w 1914 r. w Zawierciu i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz - 

drużynowy DH w Katowicach, następnie w 28 ZDH w Zawierciu (HR). Zginął 

27.12.1939 r. rozstrzelany w nieznanych okolicznościach - w Wawrze k/Warszawy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 35. 

 

BUCHALIK ERNEST, 

 

 

 

 

 

 



Urodzony 7.09.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Wilhelma i Franciszki z d. 

Dziwoki, mieszkaniec Gotartowic. W okresie międzywojennym, harcerz XIII MDH 

w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej PTOP. Był kolporterem 

gazetki konspiracyjnej „Zew Wolności”. Niestety, PTOP została zdekonspirowana, 

a jej członkowie aresztowani – między innymi Ernest. Po aresztowaniu w nocy z 

dnia 22 na 23.05.1942 r., przewieziony został do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach, przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 17.07.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 47692. Na podstawie decyzji policyjnego sądu doraźnego zginął dnia 

5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28174/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:20, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność serca przy nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 198, 659; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów 
domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000, s. 27; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1118, nr id. 26504; Elżbieta i Zbigniew 

Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91. 
 

BUCHALIK FRANCISZEK, 

Urodzony 15.07.1922 r. w Gotartowicach k/Rybnika - brat Ernesta, syn Wilhelma i 

Franciszki z d. Dziwoki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował u 

gospodarza w Szczejkowicach. W okresie międzywojennym harcerz XIII MDH w 

Gotartowicach. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował przymusowo przy 

budowaniu fabryk zbrojeniowych nad Kanałem Gliwickim, zaangażowany 

równocześnie w działalność ruchu oporu. Współorganizował PTOP w 

Gotartowicach – był zastępcą dowódcy, odpowiedzialnym za dywersję, drukował 

konspiracyjną gazetkę „Zew Wolności”, pomagał wdowom i sierotom po więźniach. 

W wyniku częściowego rozpracowania struktur organizacji przez gestapo, 

aresztowany 23.05.1942 r. i więziony przez kilka dni w KL Auschwitz, a następnie 

powieszony 27.07.1942 r. w egzekucji publicznej w Gotartowicach.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 27; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 241, 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w 
rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, 

s. 309-313; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 195, 272, 273; J. Klistała, 

Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 16, 149; Elżbieta i Zbigniew 
Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 

1983 r., s. 35. 

 

BUCHALIK FRANCISZKA z d. DZIWOKI, 

Urodzona 22.01.1900 r. w Gotartowicach k/Rybnika, córka Franciszka i Joanny z d. 

Steuer. Działaczka Koła Przyjaciół Harcerstwa w Gotartowicach. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność konspiracyjną w szeregach 

PTOP. W wyniku częściowego rozpracowania struktur organizacji przez gestapo, 

została aresztowana i przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie, przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 15.09.1942 r. 

zarejestrowana została jako więźniarka nr 19714. Zginęła w tym obozie 16.10.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36288/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 9:55, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo jelitowy). 



Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 27; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 
Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 503; I. Libura, Z dziejów domowych 

powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309; APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 286, nr id. 34398; 

Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Praca zbiorowa, Wszystko 
co nasze, W-wa 1983 r., s. 35. 

 

BUCHALIK PAWEŁ, 

Urodzony 8.09.1922 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Józefa i 

Marii z d. Reclik. W okresie międzywojennym harcerz - 

zastępowy XIII MDH w Gotartowicach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu w sztabie 

kierowniczym PTOP, kierował akcją pomocy dla rodzin 

uwięzionych Polaków: zasiłki pieniężne, karty żywnościowe i 

odzieżowe zdobywane nielegalnie w urzędach. W wyniku 

rozpracowania struktur organizacji przez gestapo, aresztowany w 

nocy z dnia 22 na 23.05.1942 r., przetransportowany był do KL 

Auschwitz.  

Dnia 27.07.1942 r. przewieziony został wraz Franciszkiem do Gotartowic i tam 

powieszony w publicznej egzekucji. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 27; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 241, 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 
hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 309-313; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 273; J. 

Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 16; Elżbieta i 
Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, 

W-wa 1983 r., s. 35. 

 

BUCHTA ANTONI,  
Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym 

obozie w 1941 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 

 

BUDZYŃSKI JERZY,  
Mieszkaniec Sosnowca, harcerz 2 ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej OOB. Aresztowany i rozstrzelany w Warszawie w nieznanym 

czasokresie i okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 
 

BUDZYŃSKI ZBIGNIEW,  
Urodzony 11.04.1917 r. w Dąbrowie Górniczej, zamieszkały w Sosnowcu, harcerz 

ZDH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany (artylerzysta), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Uniknąwszy niewoli i po powrocie do miejsca zamieszkania 

zaangażował się w działalność dla ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 7.01.1941 r. został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 8404. Po jakimś czasie przesłany do KL Flossenbürg, a stamtąd ponownie 

przeniesiony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 9.03.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 2298/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, 

 



zmarł o godz. 15:03, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły 

zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 75; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 796; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 

 

BUGDOŁ JÓZEF, 

Urodzony 10.11.1908 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, robotnik. Osobowość 

społecznika - zaangażowanego w działalność w harcerstwie oraz 

innych organizacjach polskich na Zaolziu. Aresztowany w 

kwietniu 1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd po tygodniu 

wywieziony do KL Dachau gdzie był więziony przez 6 tygodni. 

Od 8.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6993, 

3421.  

Dnia 21.08.1942 r. przewieziony z KL Mauthausen-Gusen na rozprawę sądową do 

Katowic, później od 20.11.1942 r. więziony w Bytomiu. Następnie, od 4.12.1942 r. 

więziony w Wielkich Strzelcach, od 5.05.43 r. w Brandenburgu i pełne dwa lata na 

przymusowych robotach w Norwegii. W Norwegii był więziony w obozach: 

Trontheim, Alten, Fugenes, Lewton, Karasok, Hamerfeste, Raksewary, Harrstad-

Frondenes. Wrócił do Skrzeczonia po 5 latach, 3 miesiącach i 8 dniach. Pracował w 

hucie w Boguminie. Odszedł na wieczną wartę 26.09.1978 r. w Skrzeczoniu.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.11, cz.22 (173). 

 

BUHL JAN, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 16.12.1916 r. w Ćwiklicach, pow. pszczyński, zamieszkały w Chorzowie, 

syn Leopolda. Harcerz, zastępowy I DH w miejscu zamieszkania – do ZHP należał 

od 1928 r. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po 

powrocie do miejsca zamieszkania, zaangażował się w działalność ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej POP. Aresztowany za działalność w ruchu oporu, 

przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1940 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 7685. Zginął 

18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22255/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:00, określenie przyczyny zgonu to: 

Herzmuskelinsuffizienz (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 70; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1253; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 132. 
 

 

 



BUJOCZEK WIKTOR, 

Urodzony w 1911 r. mieszkaniec Rudy Śl. Harcerz Drużyny Starszoharcerskiej w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – członek organizacji konspiracyjnej Organizacji Młodzieży 

Powstańczej (OMP), żołnierz AK - łącznik na terenie Chełmka k/Oświęcimia. 

Aresztowany w 1943 w Chełmku i wpierw przetransportowany do więzienia w 

Berlinie. Stamtąd przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie 

przetransportowany do KL Auschwitz. Skazany na karę śmierci został ścięty 

gilotyną w więzieniu Moabit w Berlinie – nieustalona data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 
 

BULA ALFONS,  
Urodzony w 1913 r. w Karbiu k/Bytomia, zamieszkały w Rudzie Śl., syn Pawła - 

uchodźcy z Niemiec. Jako 11-letni chłopiec wstąpił do ZHP, harcerz 1 DH w 

Orzegowie – dzielnica Rudy Śl. W latach 1934-1937 odbywał służbę wojskową 

(stop. wojsk. kpr. rez.). Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r. Zepchnięty w walce z hitlerowskim agresorem na tereny wschodnie, zginął w nie 

ustalonych okolicznościach w tymże wrześniu w okolicach Tarnowa lub Lwowa.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 

 

BUŁAWA KAROL, 

Urodzony 29.01.1923 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w miejscu urodzenia, 

narodowości polskiej, w młodości aktywny harcerz DH w Karwinie. Zawodowo 

pracował jako górnik. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu. Aresztowany i rozstrzelany 15. 09.1944 r. przez gestapo w Olbrachcicach.  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. -

Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 133; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 
111; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 76.  

 

BURCZYK FRANCISZEK, HR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 22.11.1910 r. w Bytomiu, zamieszkały w Katowicach. Do harcerstwa 

wstąpił w Goduli 1.05.1924 r. Kierownik kręgu starszoharcerskiego do wybuchu 

wojny, uzyskany stopień instruktorski Harcerz Rzeczypospolitej. W 1933 r. działał 

w Organizacji Młodzieży Powstańczej w Goduli. Od 21.03.1928 r., pracował w 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Chorzów, po czym został służbowo 

przeniesiony do Tarnowa. Do Goduli wrócił w listopadzie 1939 r. i niemal 

natychmiast zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej POP, następnie przejętej przez ZWZ. W sierpniu 1940 r. przeniósł 

się do Jabłonkowa – Zaolzie, w związku z pracą na kolei. Po jakimś czasie otrzymał 

pracę w wójtostwie (Amtskomisariacie). W Jabłonkowie wciągnięty przez 

 



Margicioka do organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 3.03.1943 r. w 

Jabłonkowie przez gestapo z Katowic i osadzony w siedzibie gestapo w Cieszynie, 

skąd przewieziony był do więzienia gestapo w Katowicach. Po dwóch tygodniach, 

tj. 19.02.1944 r. przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonych przesłuchaniach przeniesiony do KL Auschwitz, gdzie 22.05 1944 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 188068. Dnia 

26.08.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald, i tam zarejestrowany jako więzień 

nr 61097. Odzyskał wolność podczas marszu ewakuacyjnego w głąb Niemiec – 

wyzwolony 23.04.1945 r. przez wojska amerykańskie w gminie Pesing. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 470; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 266-268. 

 

BURY WŁADYSŁAW, phm, 
Urodzony w 1905 r. w Stonawie – Zaolzie, zamieszkały w Chorzowie. Nauczyciel 

szkoły powszechnej, drużynowy i instruktor Hufca ZHP w Chorzowie, uzyskał 

stopień instruktorski podharcmistrza. Rozstrzelany przez Niemców w nieznanych 

okolicznościach w Przemyślu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 
 

BURZAN PAWEŁ, 

Urodzony w 1919 r. w Dębieńsku k/Rybnika, zamieszkały w Siemianowicach. Od 

1933 r. harcerz DH im. Bartosza Głowackiego. Absolwent Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych w 1939 r. W sierpniu 1939 r. jako członek Przysposobienia 

Wojskowego, brał udział w pogotowiu harcerskim - łącznik radiotelegrafista i w 

obronie przeciwlotniczej. W nocy z 31.08. na 1.09.1939 r. jako harcerz, wraz z 

powstańcami brał udział w walkach z Freikorpsem na terenie kop. „Walenty”. Tam 

zatrzymany przez freikorpsowców, a następnie w grupie ok. 60 osób 

przeprowadzony na gestapo do Zabrza i dalej do Gliwic-Sośnicy – do obozu jeńców 

w Sośnicy. Był jedynym harcerzem w tej grupie. Po 10 tygodniach, przez zabiegi 

ojca, został zwolniony z obozu, a po powrocie do domu zaangażował się w 

działalność ruchu oporu, kolportował gazetki konspiracyjne. Dnia 1.02.1941 r. 

wcielony przymusowo do armii niemieckiej (Wehrmachtu), zdezerterował i 

przedostał się 12.06.1944 r. do partyzantki włoskiej, następnie 22.07.1944 r. wstąpił 

do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Przydzielony do 12 batalionu żandarmerii w 

II Korpusie brał udział w walkach od Ankony do Bolonii. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 170. 

 

BURZYWODA JÓZEF, phm, 

Urodzony 2.03.1918 r., mieszkaniec Rybnika. W młodości 

harcerz IV MDH przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku, 

instruktor referatu zuchowego Komendy Miasta Rydułtowy, 

stopień instruktorski podharcmistrza. Zmobilizowany, brał udział 

w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się do sowieckiej 

niewoli, tam wstąpił w 1941 r. do tworzonego przez gen. Andersa 

wojska polskiego.  

Przemierzywszy szlak bojowy przez Palestynę, Egipt - do Włoch, walczył jako 

oficer 15 pułku Ułanów Poznańskich pod Monte Cassino. Zginął 7.07.1944 r. w 

walce o Arkonę. 

 



Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 73. 
 

BUZEK JAN, 

Urodzony 27.03.1874 r. w Końskiej - Zaolzie, narodowości 

polskiej, lekarz. Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Cieszynie i 

już w gimnazjum należał do tajnej organizacji „Jedność”. Zyskał 

opinię jednego z wybitniejszych działaczy narodowych na Śląsku 

Cieszyńskim. Czynny w Macierzy Szkolnej, przyczynił się do 

założenia w 1909 r. Polskiego Gimnazjum w Orłowej, w 1911 r. 

był prezesem Ogniska Polskiego w Dąbrowie, także prezes 

Stronnictwa Ludowego i Związku Harcerstwa Polskiego.  

Współpracował z wieloma innymi stowarzyszeniami. Po maturze studiował 

medycynę w Krakowie. Praktykę lekarską odbywał w klinice prof. Jordana w 

Krakowie, później przeniósł się do szpitala w Białej, a w 1902 r. osiedlił się w 

Dąbrowie - w Zagłębiu Karwińskim. Nauczyciel higieny w szkołach gospodarstwa 

domowego w Orłowej i Końskiej, w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej. W 

listopadzie 1929 r. został wybrany posłem do Zgromadzenia Narodowego w Pradze 

z ramienia SL, a jako poseł czynił starania o upaństwowienie orłowskiego 

gimnazjum. Został wybrany na pierwszego wiceprezesa powołanej do życia w 1935 

r. Rady Naczelnej Polaków w Czechosłowacji. Nawet po zajęciu Śląska przez 

Niemców w 1939 r. usiłował, jako były poseł bronić polskiej ludności. Aresztowany 

przez gestapo pod koniec kwietnia 1940 r. podczas akcji wymierzonej przeciw 

polskiej inteligencji. Więziony w Cieszynie, potem w KL Dachau, w KL 

Mauthausen-Gusen i ponownie przeniesiony do KL Dachau gdzie zarejestrowano 

go w obozowej ewidencji, jako więźnia nr 14631. Zginął w tym obozie 24.11.1940 

r. 
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 220; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 21 wykazu); J. Szturc, Ewangelicy w Polsce 
Słownik biograficzny XVI-XX, s. 43; ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w 

Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 27; materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 77; Józef Golec i 
Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s.53; J. Burek, nauczyciel, były 

więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w 

Cieszynie; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 129; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 61; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

BYTOM HENRYK, 
Mieszkaniec Orzegowa – dzielnicy Rudy Śl., harcerz 1 DH im. T. Kościuszki w 

miejscu zamieszkania. Brał udział w obronie miasta we wrześniu 1939 r. Podczas 

okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe. Zginął w 

1945 r. w walce zbrojnej o wyzwolenie Wrocławia. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 169; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 

 

CACHEL JÓZEF, 

Urodzony 1.09.1925 r. w Karwinie-Kopalnia - Zaolzie, syn Henryka i Elżbiety. 

Uczęszczał do polskiej szkoły ludowej i gimnazjum od 1938-1939 r. Bardzo 

aktywny harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany 1.09.1943 r. - ofiara zdrady konfidenta gestapo Edwarda Gałuszki, i 

 



więziony w Cieszynie, a po kilku dniach przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

9.09.1943 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 149295. 

Następnie, przenoszony do: KL Ravensbrück, KL Buchenwald, KL Bergen-Belsen. 

Odzyskał wolność 15.04.1945 r. – zwolniony z obozu bardzo schorowany i 

wycieńczony. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r. s. 393; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

CACHEL RYSZARD, hm, 

Urodzony 20.09.1920 r. w Karwinie - Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, 

student, narodowości polskiej. Ukończył 7 klas Gimnazjum Realnego w Orłowej, 

aktywny działacz ZHP – stopień instruktorski harcmistrz. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

AK „Harcerz” w Karwinie. Aresztowany 25.08.1943 r. - ofiara zdrady agenta 

gestapo Edwarda Gałuszki, i zastrzelony przez hitlerowców tego samego dnia przed 

ratuszem w Karwinie. 
Bibliografia: Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 111; - T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, 

s. 129; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum 

Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 76; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

CHALADUSZ WŁADYSŁAW, 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 24.09.1904 r. w Dąbrowie Górniczej i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Ignaca i Agnieszki z d. Gonciarz. Harcerz 55 ZDH w Dąbrowie Górniczej. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany, i w transporcie z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 20.12.1941 zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

24900. Zginął w tym obozie 31.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

684/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:50, 

określenie przyczyny zgonu to: Nekrose bei Phlegmone (martwica przy flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 141; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1351; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48. 
 

CHANEK IRENA z d. CZERWIŃSKA pseud. „Promyczek”, 

Urodzona 23.01.1925 r. w Krakowie, córka Józefa i Anny. Wykształcenie – średnie 

ekonomiczne. Wstąpiła w szeregi harcerskie 3.09.1936 r. Od 20.10.1941 do 

6.06.1944 r., działała w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Pełniła funkcję łączniczki na obwód Oświęcim-Bielsko przydzielona do 

harcerskiej grupy „Orląt” pod Oświęcimiem. Przez kilka lat okupacji działa w 

 



Oddziale Łączności i Informacji „Ochronka” - Organizacja Cywilna Pomocy 

Więźniom Politycznym KL Auschwitz.  

Od 1942 r. działała również w „Sosienkach” – zgrupowaniu 

Partyzantów AK. Jeździła w celach konspiracyjnych na trasach: 

Oświęcim – Bielsko, Oświęcim – Kraków, Oświęcim – Katowice, 

przewożąc pocztę konspiracyjną, szyfry, bibułę, paczki z 

żywnością, lekami, odzież, grypsy dla więźniów i od więźniów, a 

nawet materiały wybuchowe i broń. Niestety, niosąc pomoc 

więźniom, w kolejnej akcji została aresztowana i osadzona w 

więzieniu na Montelupich w Krakowie.  

Następnie, po wstępnym śledztwie, przewieziona do KL Auschwitz. W obozie 

nawiązała kontakt ze współtowarzyszkami i stworzyła grupę „samoobrony” 

(wzajemna pomoc więźniarek by przetrwać obóz). Nawiązała kontakt z 

„Sosienkami” i przekazywała wiele cennych informacji poza teren obozu. Dnia 

18.01.1945 r. ostatnim transportem pędzona przez różne etapy drogi, trafiła do KL 

Ravensbrück, gdzie 29.04.1945 r. odzyskała wolność. Po powrocie do domu, w 

maju 1945 r. szeregowa w DH im. Królowej Jadwigi przy Domu Harcerza w 

Dziedzicach. Od 1946 do 1948 r. drużynowa V DH im. Elizy Orzeszkowej. W 1948 

r. została przyboczną hufcowej Hufca Dziedzice. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli,  
 

CHARWOT FRYDERYK, 

Urodzony w 1915 r. w Suchej Górnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, w młodości bardzo aktywny harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Pracował jako robotnik rolny. Aresztowany prawdopodobnie jako 

podejrzany o przynależność do organizacji konspiracyjnej i przetransportowany do 

więzienia lub obozu o nieznanej nazwie, gdzie zginął 1.06.1944 r. - w nieznanych 

okolicznościach.  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 133; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 

88; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 173; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

CHLEBEK ADOLF, 

Urodzony 16.08.1916 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości aktywny harcerz II 

DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany z podejrzeniem o działalność w ruchu 

oporu i powieszony 20.03.1942 r. w egzekucji publicznej-zbiorowej „Pod Wałką”9 

w Cieszynie – powieszony, m.in. z Rudolfem Gabzdylem, Janem Martynkiem, 

Józefem Wałachem. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

CHMURA WŁADYSŁAW, 
Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Katowic, syn Jakuba, powstańca śląskiego. 

Harcerz DH w miejscu zamieszkania - drużyna „Indian” w Katowicach-Wełnowcu, 

zaś od 1931 r. w 1 DH im. Tadeusza Kościuszki (HO), od maja 1938 r. drużynowy. 

Jako bezrobotny pozostawał na utrzymaniu brata Bolesława. Aresztowany i 

                                                 
9 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



przetransportowany do KL Mauthausen, gdzie zginął 30.05.1940 r. - zamordowany 

przez kapo uderzeniem rydla w głowę. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 36. 
 

CHOLEWA JAN, 

Urodzony 7.12.1920 r., zamieszkały w Ustroniu i tam był w młodości aktywnym 

harcerzem DH. W okresie okupacji hitlerowskiej przedostał się na Zachód, gdzie 

walczył z Niemcami w PSZnZ jako pilot PSP-RAF. Za zasługi poniesione w walce 

– odznaczony jako kawaler Krzyża Virtuti Militari. Odszedł na wieczną wartę 

1.10.1966 r. w Ustroniu (zmarł na zawał serca). 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

CHROBOK KONRAD, phm, 
Urodzony w 1912 r. w Zawiści k/Orzesza. Absolwent Seminarium 

Nauczycielskiego w Pszczynie – matura w 1932 r., następnie 

nauczyciel szkoły powszechnej w Czyżowicach pow. rybnicki. 

Założyciel DH im. Żwirki i Wigury, oraz Drużyny Harcerek im. 

Królowej Jadwigi przy Szkole Powszechnej w Czyżowicach. 

Drużynowy drużyny męskiej, uzyskał stopień instruktorski 

podharcmistrza. Zmobilizowany, walczył w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, jako gorący 

patriota nie przyjął proponowanej mu pracy w szkole niemieckiej.  

Został usunięty z zajmowanego mieszkania i poddany częstym rewizjom w nowym 

miejscu zamieszkiwania. W 1941 r. aresztowany i więziony w Wodzisławiu Śl., a po 

3-tygodniach dochodzenia przewieziony do Rybnika. Staraniem rodziny zwolniony 

do domu, lecz wysłany został przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec – 

zatrudniony w jednej z berlińskich fabryk. Później, w nieustalonych okolicznościach 

dostał się na tereny wschodnie – żołnierz WP 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. 

Zginął 23.04.1945 r. w walce o Berlin. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 207-209; 

Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 74. 

 

CHRUST ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 8.08.1912 r. w Szarlej Piekary, pow. Tarnowskie Góry, mieszkaniec 

Piekar Śl. Harcerz - drużynowy DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany i 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.02.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 22306. Zginął w tym obozie 27.03.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 127; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37. 

 

 



CHWAŁEK FRYDERYK, 
Mieszkaniec Rybnika, w młodości harcerz DH w miejscu zamieszkania. Nie mogąc 

się pogodzić z okupacyjną rzeczywistością, wraz z kolegami Ogazą i Stablem chciał 

w kwietniu 1940 r. przedostać się przez Czechosłowację na Węgry. Złapany przez 

Niemców, był sądzony przez Trybunał Ludowy w Berlinie – na sesji wyjazdowej 

we Wrocławiu i skazany „… za zdradę kraju i przygotowanie do zdrady stanu… ” 

na kilka lat ciężkiego więzienia. Wyrok ten odsiadywał w więzieniu na terenie 

Niemiec. Brak innych informacji.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 188. 

 

CICHOŃ JÓZEF, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 14.09.1920 r. w Kozłowej Górze, pow. Tarnowskie Góry, i zamieszkały 

w tej miejscowości, syn Mateusza i Klary z d. Ochmann. Harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.02.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 22309. Zginął 

19.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22197/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:15, określenie przyczyny zgonu to: 

Pleuropneumonie (rozległe zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 127; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1195; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37; 

Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

CICHOŃ KAROL, 

Mieszkaniec Żukowa – Zaolzie, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zginął w 

czasie okupacji hitlerowskiej – brak innych informacji o tej osobie. 
Bibliografia: Wykaz – Harcerskie ofiary II wojny światowej.  

 

CICHY JÓZEF, 

Urodzony 20.11.1921 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Przed 

drugą wojną światową należał do aktywnych harcerzy DH z Czyżowic. Na początku 

okupacji pracował w majątku w Kokoszycach, a potem na torach kolejowych na 

odcinku Chałupki – Racibórz. Gdy został wezwany do wypełnienia Volkslisty, w 

rubryce o narodowości wpisał „narodowość polska”. W Czyżowicach często 

kontaktował się z kolegami harcerzami, analizując sytuację polityczną okupowanej 

Polski. Został aresztowany 27.06.1941 r. – gdyż jeden z harcerzy przypadkowo 
zdradził, że wspólnie z kolegami zakopał broń w lesie, a informacja ta dotarła do 

policji niemieckiej. Ów „gadatliwy” harcerz, podczas przesłuchań wymienił 

nazwiska Józefa Cichego i Franciszka Kowalskiego. Po przetrzymywaniu w 

wiezieniu w Wodzisławiu przewieziony do Rybnika. Przebywał w więzieniu 

 



sądowym w Rybniku od 21.07.1941 do 24.03.1942 r. i następnie zwolniony z 

odbywania kary, ponieważ mimo obciążających zeznań kolegi nie udowodniono mu 

winy. Po wojnie długo pracował jako maszynista parowozowy PKP w Olzie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (kserokopia ze wspomnieniami Józefa Cichego), skor. 8; Bohaterowie spod 

znaku lilijki, s. 207-210. 
 

CIENCIAŁA ANDRZEJ, 

Urodzony w Suchej Górnej - Zaolzie, uczeń Liceum Pedagogicznego w Pszczynie, 

harcerz DH w Pszczynie. Podejrzany o przynależność do organizacji konspiracyjnej, 

rozstrzelany we wrześniu 1939 r. w parku „Pod Trzema Dębami” w Pszczynie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37. 
 

CIEŚLIK MAKSYMILIAN, 

Urodzony 4.04.1919 r. w Radlinie-Biertułtowach, syn Maksymiliana i Anny. W 

szkole powszechnej wstąpił do ZHP – do DH im. W. Jagiełły w Radlinie-

Biertultowach. W Goleszowie i Pińczowie ukończył kurs szybowcowy. Z zawodu 

był kreślarzem. Pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku. Przed wybuchem II wojny 

światowej został wraz z innymi urzędnikami huty ewakuowany. Dostał się w 

okolice Warszawy, później znalazł się w Krakowie. Stąd powrócił do domu 

8.10.1939 r. Do pracy w „Silesii” nie został przyjęty, więc zdecydował się na 

ucieczkę na Węgry. Dnia 18.10.1939 r. opuścił Radlin i po kilku dniach dotarł na 

Węgry. Przebywał w obozie polskim m.in. w Gyöngyös. Z Węgier pojechał przez 

Jugosławię i Włochy do Francji, gdzie w lutym 1940 r. zgłosił się do PSZnZ do 

lotnictwa. Po pięciu tygodniach opuścił Francję i 3.04.1940 r. skierowany został do 

Anglii. Po krótkim przeszkoleniu, 2.05.1940 r. i po ukończonym szkoleniu 

radiotelegrafistów skierowany został do Dywizjonu Bombowego „300”. W 

dywizjonie tym latał jako radiotelegrafista i strzelec pokładowy - odbył 13 lotów 

bojowych. Następnie, przeniesiony do Dywizjonu Bombowego „301”, w którym 

uczestniczył w 17 lotach bojowych. Awansowany do stopnia starszego szeregowca 

a następnie kaprala. Odznaczony został Krzyżem VM klasy V, dwukrotnie Krzyżem 

Walecznych. Zginął śmiercią lotnika 29.06.1943 r. w pobliżu Brukseli – zestrzelony 

podczas lotu bojowego znad Kolonii. Pochowany został na cmentarzu w Brukseli. 

Po wojnie ekshumowany przez Anglików i pochowany w Anglii. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; 
Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 74. 

 

CIĘGIEL-FRIES HELENA, 

Urodzona 22.03.1923 r. w Cieszynie. Do ZHP wstąpiła w 1934 r. 

jako uczennica szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum. W 

1939 r. razem z siostrą Herminą, jako sanitariuszki 4 Pułku 

Strzelców Podhalańskich przeszła cały szlak bojowy 

„podhalańczyków”. Po klęsce wrześniowej w 1939 r., wróciła do 

Cieszyna i zaangażowała się w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej AK, łączniczka.  

Aresztowana 21.01.1944 r. i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Ravensbrück, gdzie zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka 

nr 37971. W obozie wraz z innymi współwięźniarkami, należała do konspiracyjnej 

organizacji harcerskiej „Mury”. Do pracy w drużynie wciągnęła ją Władysława 

 



Sikora. Przeżyła pobyt w obozie – wyzwolona przez Armię Czerwoną. Po wojnie 

powróciła do Cieszyna, a po zamążpójściu zamieszkała w Czechosłowacji w 

miejscowości Nydek.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

CIPA LEON, 
Urodzony w 1921 r. w Dukalowie, syn Alojzego. Harcerz DH IV im. H. 

Dąbrowskiego w Mikołowie – wywiadowca. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął 5.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem pod 

Krakowem-Płaszowem (lub Radomskiem). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. 

Sworzeń, A. Dudek., s. 37; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, 

s. 69, 97, 125; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

CIOCHOŃ KAROL, 

Urodzony (?), w młodości aktywny harcerz DH z Żukowa. W okresie okupacji 

hitlerowskiej aresztowany i osadzony w więzieniu lub obozie koncentracyjnym o 

nieustalonej nazwie. Zginął, nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 129. 

 

CIOMPA ALOJZY, 

Zamieszkały w Cieszynie, w młodości aktywny harcerz IV DH w miejscu 

zamieszkania. Podobno zamordowany przez hitlerowskich oprawców, lecz nieznane 

są okoliczności i data jego śmierci. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

CIPCER FRANCISZEK (lub ZIPSER), 

Mieszkaniec Żor, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji 

hitlerowskiej przedostał się do GG i tam zaangażował w działalność ruchu oporu. 

Zginął podczas łapanki jaką zorganizowało gestapo w Myślenicach. 
Bibliografia: Archiwum domowe hm. Longina Musiolika; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37. 

 

CIUK JAN, 
Urodzony 17.03.1919 r., mieszkaniec Czeladzi, członek Kręgu Starszoharcerskiego 

ZHP w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej OOB. Aresztowany i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.02.1941 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 102299. Zginął – 

nieznane są data i okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37. 

 

CUKIERNIK ANTONI, 
Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Czeladzi, harcerz 5 ZDH w miejscu zamieszkania. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – jako 

partyzant na ziemi kieleckiej. Zginął w potyczce z Niemcami w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37. 

 

CUPRYS STANISŁAW, 



Urodzony w 1917 r., mieszkaniec Katowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany 18.12.1940 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 

prawdopodobnie w 1941 r. - po trzech miesiącach pobytu w obozie (ostatnie 

notowanie w księgach szpitala obozowego). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

CWOŁEK STANISŁAW, phm, 

Urodzony w 1913 r. w Zabrzu, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Emanuela - 

polskiego działacza, uchodźcy z Niemiec. Uczeń Gimnazjum w Lublińcu, od 1925 r. 

w ZHP w Niemczech, hufcowy Hufca w Zabrzu, podharcmistrz. W 1933 r. 

uczestniczył w Jamboree w Gódólló. Dwukrotnie aresztowany w 1937 r., więziony w 

Opolu, 4.09.1939 r. osadzony w więzieniu policyjnym w Zabrzu, a stamtąd 

przetransportowany do KL Buchenwald. W obozie - uczestnik obozowego ruchu 

oporu i pomocy dla współwięźniów. Zwolniony z obozu, a po dwóch tygodniach 

wysłany przymusowo do karnej kompanii wojska niemieckiego. Podczas walki 

ranny w obydwie nogi, zmarł ok. 20.08.1943 r. w szpitalu w Równem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 37. 
 

CYBA EUGENIUSZ, 

Urodzony 7.12.1921 r. w Sosnowcu i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia w Tarnowie, a stamtąd w pierwszym transporcie przetransportowany do 

KL Auschwitz, gdzie 14.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 140. Po jakimś czasie przetransportowany do KL Ravensbrück. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wyzwolony przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 
s. 25; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

CZAJA ERWIN, 

Urodzony 9.05.1914 r. w Białej Krakowskiej, syn Władysława i Marii. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej, uczeń Państwowego Gimnazjum w Bielsku. 

Harcerz DH przy Gimnazjum w Bielsku. Po maturze w 1937 r., ukończył Kurs 

Handlowy Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, otrzymując zatrudnienie 

jako praktykant w księgowości. Zmobilizowany (stop. wojsk. podchorąży), brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się do niewoli, lecz podczas 

transportu jeńców do innej miejscowości zdołał zbiec i wrócił do Bielska. 

Zaangażował się w działalność ruchu oporu, należał do grupy konspiracyjnej 

starszej młodzieży harcerskiej, bardzo zaangażowanej w organizacji „Powoła”, 

następnie żołnierz ZWZ. Zajmował się m.in. rozprowadzaniem gazetek 

konspiracyjnych, działał w zakresie niesienia pomocy osobom starym i 

skrzywdzonym przez hitlerowców. Pełnił funkcję adiutanta Sztabu Inspektoratu 

Bielskiego, gdzie znajomość języka niemieckiego była szczególnie pomocna. 

Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. wraz z pozostałymi członkami AK 

inspektoratu bielskiego i przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami 

inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. przez rozstrzelanie 



(rozstrzelanie miało miejsce najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w 

komorze gazowej krematorium 1). 
Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 38; K. Chodorowski Zarys Historii I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (1919-1999), Wydawca I LO im. M. Kopernika, s. 

30, 31; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985 r., s. 118; Pamiętnik hm. J. 
Drożdża, s. 9, 13; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko, którzy oddali życie za 

ojczyznę w latach 1939-1945, Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w 

Bielsku-Białej, 1981 r., s. 26 – 30; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz 
wydarzeń w KL Auschwitz, 1992 r., s. 329; Ruch oporu w Beskidzie Śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. 

Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 77; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 

r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; W zachowanych dokumentach 
APMA-B nie figuruje. 

 

CZAPLA STANISŁAW, 
Urodzony w 1908 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości. Założyciel i 

drużynowy DH przy szkole handlowej w do której uczęszczał. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ, „Płomień”. Aresztowany i przewieziony do KL Oranienburg-Sachsenhausen. 

Zginął w tym obozie 15.07.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 38. 

 

CZARNECKI HENRYK, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Chorzowa, syn Augustyna. Absolwent Gimnazjum 

Klasycznego w Chorzowie, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Ochotniczo zgłosił 

się do wojska, by brać udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. i walczyć z 

najeźdźca hitlerowskim. Internowany po przekroczeniu przez WP granicy polsko-

rumuńskiej w obozie w Pitesti w Rumunii. Zmarł w tym obozie – nieznane są data 

oraz okolicznościach śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 38. 

 

CZARNECKI JOACHIM, 
Urodzony w 1917 r., mieszkaniec Chorzowa, syn Augustyna. Absolwent Gimnazjum 

Klasycznego w Chorzowie, harcerz DH przy gimnazjum. Następnie, absolwent 

Szkoły Podchorążych w Zambrowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął 10.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem – w 

nieznanych okolicznościach. 

Postscriptum: Ojciec Augustyn - nauczyciel szkoły mniejszościowej, zamordowany 

został przez Niemców we wrześniu 1939 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 38. 
 

CZARNOMSKI ZDZISŁAW, hm, 
Urodzony w 1894 r., mieszkaniec Grodźca, pow. będziński. Pracownik umysłowy 

kop. „Saturn”. Hufcowy w miejscu zamieszkania, harcmistrz. uczestnik Pogotowia 

Harcerzy w Grodźcu, twórca Szarych Szeregów w Czeladzi. Aresztowany w 1940 r. 

i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginał w tym obozie 6.12.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 38. 

 

 

 

CZECH JAN, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 23.07.1905 r. w Chorzowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1923 r. 

w ZHP, założyciel i drużynowy rzemieślniczej 5 DH im. Juliusza Ligonia, I DH im. 

Bolesława Chrobrego w miejscu zamieszkania, członek Komendy Hufca (instruktor) 

w Chorzowie. Zawodowo – pracownik umysłowy gazowni miejskiej. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej SZP - POP w Chorzowie. Aresztowany 15.04.1940 r. po 

przeprowadzonej u niego rewizji i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 26.06.1940 

r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1158. Zginął w tym 

obozie 9.03.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 38; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 
 

CZEKAJ ALEKSANDER, 

Mieszkaniec Niwki - dzielnicy Sosnowca, harcerz 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w 

miejscu zamieszkania. Absolwent Gimnazjum w Mysłowicach. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zepchnięty w walce z hitlerowskim 

agresorem na tereny wschodnie, tam dostał się do sowieckiej niewoli - internowany 

w obozie jenieckim w Katyniu. Zginął wiosną 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39; A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów 
Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s, 40.  

 

CZEPCZAR MIECZYSŁAW, 

Urodzony w 1923 r. w Cieszynie, i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1935 r. 

harcerz DH przy polskiej Szkole Wydziałowej w Cieszynie. Przed wybuchem 

drugiej wojny światowej, pod namową kolegów harcerzy, przystąpił do tworzącej 

się Tajnej Organizacji Konspiracyjnej, mającej przygotować harcerzy na wypadek 

wybuchu wojny. W sierpniu brał udział w przechowaniu materiału wybuchowego, 

granatów bojowych, zapalników i lontów. W listopadzie 1940 r. wysłany został na 

roboty przymusowe do Królewca, i tam aresztowany 16.10.1941 r., a następnie 

przetransportowany do Cieszyna. Podczas śledztwa i przesłuchań przez 

Sondergericht w Bielsku na sesji wyjazdowej w Cieszynie, oskarżany był o 

ukrywanie materiałów wybuchowych i broni. W październiku 1942 r. skazany na 8 

lat więzienia (okres rozpoczęcia pozbawienia wolności miał się rozpocząć od 

zakończenia działań wojennych). Pod koniec października przetransportowany do 

Straflager w Gribo w Saksonii, gdzie dnia 22.04.1945 r. został oswobodzony przez 

wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 266-269. 

 

CZERNIAK JÓZEF, 

 



Urodzony w 1906 r. w Bukowinie, pow. olkuski, syn Jana i Józefy z d. Michalska. 

Harcerz, uczeń gimnazjum w Maczkach, absolwent Seminarium Nauczycielskiego 

w Mysłowicach w 1926 r., nauczyciel w Gostyni w latach 1926-1927, potem w SP 

nr 1 w Mikołowie w latach 1927-1939. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Aresztowany w 1940 r. i przewieziony do KL Dachau, a 

stamtąd przeniesiony do KL Gusen. Odzyskał wolność – wyzwolony przez wojska 

amerykańskie w 1945 r. Po wojnie pracownik Inspektoratu Szkolnego w 

Katowicach. Odszedł na wieczną wartę w 1949 r. 
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 39; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

CZERWIŃSKI ALOJZY,  

Mieszkaniec Pszczyny, Harcerz DH w miejscowości zamieszkania. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął – nieznana data śmierci. 
Bibliografia: Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

CZERWIŃSKI WILHELM, 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony w 1915 r. w Łące, pow. pszczyński, zamieszkały w Pszczynie, syn 

Franciszka i Jadwigi z d. Olesz. Drużynowy DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 6.07.1940 r. zarejestrowany został jako więzień nr 1339. Zginął w 

tym obozie 7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18618/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:40, określenie 

przyczyny zgonu to: Lungenentzündung (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 39; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 612; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39. 
 

CZMIEL EDMUND, 
 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 14.04.1921 r. w Strzemieszycach, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, 

syn Stanisława i Lucyny z d. Grandys. Absolwent gimnazjum, przyboczny ZDH w 

miejscu zamieszkania (HO). Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu - członek Szarych Szeregów. Aresztowany i przewieziony 

do więzienia w Katowicach, a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

 

 



1.07.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 44301. 

Zginął w tym obozie 12.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

20164/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:45, 

określenie przyczyny zgonu to: Fleckfieber (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 191; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 656; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39. 

 

CZYLOK LEON, hm, 

Urodzony 9.06.1921 r. w Dziedzicach. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w 

Dziedzicach, gdzie wstąpił do harcerstwa 17.05.1935 r. - należał do DH im. Ks. J. 

Londzina. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany został przez Arbeitsamt do 

przymusowej pracy w głąb Niemiec i pracował w gospodarstwie rolnym.  

Następnie pracował w cegielni i w IG Farbenwerke w 

Oświęcimiu. Kolejne zatrudnienie otrzymał w fabryce brykietów 

w Dziedzicach, gdzie pracował do zakończenia okupacji. Po 

wyzwoleniu kraju, wspólnie z Bronisławem Janikiem, Wiktorem 

Łaszczokiem reaktywował do życia w Dziedzicach DH im. Ks. 

Józefa Londzina. Drużynowym został B. Janik, przybocznym 

Leon Czylok. Od 1.09.1945 został drużynowym DH im. Ks. J. 

Londzina.  

Od kwietnia 1946 r. prowadził Podhufiec na teren Czechowic i Dziedzic. W dniu 

1.06.1946 r. otrzymał stopień Harcerza Orlego, zaś we wrześniu 1948 r. otrzymał 

stopień Harcerza Rzeczypospolitej. W okresie 1947-1948 r. drużynowy Drużyny 

Harcerzy im. M. Łaszczoka w Dziedzicach. Był członkiem Komisji Rewizyjnej 

Hufca w Bielsku-Białej. W dniu 25.02.1969 r. otrzymał z Kwatery Głównej ZHP w 

Warszawie Honorową Odznakę za Zasługi dla ZHP. Kolejne wyróżnienia to Złota 

Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego przyznana 

8.12.1973 r. Posiadał stopień instruktorski harcmistrza. Odszedł na wieczną wartę 

29.10.1975 r.  
Bibliografia: Opracowanie Bronisława Janika – dzieje jednego spotkania , życiorysy harcerek i harcerzy z hufców 

biała krakowska i bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu 

Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 118-125. 
 

DAL FRANCISZEK, 

Urodzony 2.10.1908 r. w Dąbkowej - Zaolzie. Uczęszczał do 

szkoły ludowej, a następnie do Gimnazjum Realnego w Orłowej. 

Po dwóch latach nauki w Polskim Gimnazjum w Orłowej 

rozpoczął naukę w zawodzie - introligatora w Karwinie. 

Pracował w różnych zakładach, przez jakiś czas był 

bezrobotnym. W 1934 r. usamodzielnił się i otworzył własny 

zakład introligatorski, a po jakimś czasie otworzył drukarnię we 

Frysztacie.  

Należał do wybitniejszych działaczy społecznych i narodowych na Zaolziu. Bardzo 

czynny w Macierzy Szkolnej oraz harcerstwie. W latach 30-tych, aż do wybuchu 

drugiej wojny światowej pełnił funkcję komendanta Hufca Harcerskiego w Orłowej. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Powróciwszy z 

kampanii w rodzinne strony, publicznie krytykował zhitleryzowanych Czechów i 

kolaborantów. Aresztowany przez gestapo i wywieziony do KL Skrochovice 

 

 



k/Opawy, skąd po kilku tygodniach został zwolniony. Nie zaprzestając 

przeciwstawiana się okupantowi, nadal angażował się w działalność organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK – pracował w wywiadzie, zbierał nazwiska kolaborantów i 

czeskich volksdeutschów niebezpiecznych dla miejscowych Polaków. Ponownie 

aresztowany i więziony w Karwinie, skąd przewieziony został do Cieszyna, a po 

kilku dniach przetransportowany do Sosnowca i dalej do KL Dachau. Odzyskał 

wolność – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po wojnie, w latach 1945-1949, 

był dyrektorem Zakładów Poligraficznych w Głuchołazach, a następnie przeniósł 

się do Czeskiego Cieszyna, gdzie pracował etatowo w ZG PZKO. W 1953 r. 

przeniósł się do pracy, jako górnik, w Karwinie. Odszedł na wieczną wartę 

12.03.1960 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 78; J. 

Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum 

Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
 

DANEK TEODOR, 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 7.08.1922 r. w Tychach, zamieszkały w tej miejscowości, uczeń 

gimnazjum. Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany i z Krakowa-

Tarnowa przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 30.08.1940 r. zarejestrowany został 

w ewidencji obozowej jako więzień nr 3360. Zginął w tym obozie 20.05.1944 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 1029/1941 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 2:15, określenie przyczyny zgonu to: offene 

Lungentuberkulose (otwarta gruźlica płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1124; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1027; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39. 
 

DANEL ERWIN, 

Urodzony 2.02.1924 r. w Karwinie-Solcy - Zaolzie. Ukończył Szkołę Wydziałową 

w Solcy, w szkole był aktywnym w ZHP, należał do sekcji sportowej i 

krajoznawczej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – 

grupy konspiracyjnej „Odwet” w Solcy, zajmował się wywiadem w kopalniach i na 

kolejach. Aresztowany przez zdradę i więziony w Karwinie, stamtąd przesłany do 

Cieszyna. Po kilku dniach, tj. od 23.08.1943 r., przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przeniesiony do KL 

Auschwitz, gdzie 2.12.1943 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji, jako 

więzień nr 165323. W lipcu 1944 r. przetransportowany do KL Ravensbrück i tam 

zarejestrowany, jako więzień nr 8171. Od sierpnia 1944 r. przewieziony do 

Svinemünde (na wyspie Penemünde), a stamtąd przesłany do Ehrlich i dalej do 

Bergen-Belsen, gdzie doczekał się wyzwolenia. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 



DÄNEMARK LUDWIK, 

Urodzony 2.08.1916 r. w Lesznej Dolnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, w młodości harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął pracę jako kupiec. Zginał 

16.02.1945 r. - zastrzelony przez gestapo w nieznanych okolicznościach w Lesznej 

Dolnej.  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 133; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 100. 
 

DATOŃ DONAT, hm, 
Kierownik Wydz. Zuchów w Głównej Kwaterze ZHP i Zagłębiowskiej Komendzie 

Chorągwi, stopień instruktorski harcmistrz, nauczyciel. Zmobilizowany, brał udział 

w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w nieznanych okolicznościach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39. 
 

DAWIDOWSKI ALOJZY, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Ranny pod Sanokiem, zmarł w 

październiku 1939 r. w Przemyślu.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 73. 

 
 

 

DĄBROWSKI FLORIAN, 

Urodzony 23.04.1911 r., mieszkaniec Cieszyna, w młodości aktywny harcerz IV 

DH w Cieszynie. Nieznane są okoliczności w jakich dostał się na Zachód do PSZnZ 

lecz poległ w walce z hitlerowskim agresorem 21.11.1944 r. pod Santa Lucia jako 

żołnierz II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129. 

 

DEHNEL LEOKADIA, 
Urodzona w 1905 r. w Czeladzi. Nauczycielka, absolwentka Seminarium 

Wychowawczyń Przedszkoli w Mysłowicach, w młodości działaczka harcerska, 

członkini KPH „Saturn” w Czeladzi. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej OOB, 

kierowniczka wydziału sanitarnego w sztabie oraz kierowniczka wydziału  

propagandy, redaktorka gazetki „Nasze Sprawy”. Aresztowana w marcu 1941 r., 

więziona w więzieniu śledczym w Mysłowicach i Świdnicy. Stamtąd 

przetransportowana do więzienia we Wrocławiu, gdzie zginęła 5.03.1943 r. – ścięta 

gilotyną (wraz z sześcioma współoskarżonymi). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39. 
 

DELONG WANDA, 

Urodzona 21.04.1919 r. w Orłowej – Zaolzie, i tam w młodości zamieszkała, 

narodowości polskiej. Po ukończeniu Szkoły Wydziałowej w Czeskim Cieszynie, 

 



uczyła się w Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. W 1937 r. rozpoczęła 

studia w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie.  

Tak w szkole podstawowej, wydziałowej jak i średniej, aktywna 

harcerka DH w Cieszynie. Udzielała się społecznie w harcerstwie 

i klubie sportowym AZS w Warszawie - zawodniczka w 

pływaniu. Wybuch drugiej wojny światowej zastał ją w 

Warszawie, więc po powrocie do domu, zaangażowała się w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej Związku 

Odwetu, SZP, następnie ZWZ/AK (komendantka konspiracyjnej 

drużyny harcerek, łączniczka).  

Aresztowana w 1941 r. na skutek denuncjacji i uwięziona w Cieszynie. Stamtąd 

przewieziono ją do Lipska, a później do Katowic. Dnia 19.05.1942 r. skazana w 

Katowicach na 5 lat ciężkiego więzienia za działalność w ZWZ. Z Katowic 

przewieziona została do zakładu karnego w Wadowicach, skąd 28.06.1942 r. 

uciekła i dotarła do Krakowa, a następnie do Warszawy. W połowie września 1943 

r. przybyła do Cieszyna i ukrywała się przez cały rok u rodziców. Obawiając się 

jednak ciągłych kontroli domu przez gestapo, nocą 19.09.1944 r. wybrała się na 

szczyt Ostrego, by ukryć się u znajomych. Niestety, zatrzymana przwez patrol 

wojskowy, który przekazał ją do nadleśnictwa w Tyrze, a stamtąd żandarmeria 

zawiozła ją do Cieszyna. W dniu 2.10.1944 r. została rozstrzelana w Mistrzowicach.  

Postscriptum: W Mistrzowicach kazano Wandzie wysiąść z samochodu i uciekać 

w stronę lasu, po kilku krokach padł śmiertelny strzał. Pochowana została na 

miejscowym cmentarzu w Mistrzowicach. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 125; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów 

koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Józef 
Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 43; Archiwum dr. n. med. 

J. Mazurka T.7, cz.13 (334); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 56; 

Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 39; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-
1945., W-wa 1988 r., s. 81; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 385. 

 

DEPTA JAN, 

Urodzony 4.01.1908 r. w Ligockiej Kuźni k/Rybnika, syn Jana. Pracownik 

umysłowy. W młodości działacz harcerski, w okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany wraz z ojcem 19.09.1939 r. 

i przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 15024. Zginął w tym obozie 13.01.1942 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 38; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 39; ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. 
Słowo Polskie, s. 41. 

 

DMOCHOWSKI ZDZISŁAW, 
Mieszkaniec Sosnowca. Absolwent gimnazjum, drużynowy 2 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

(artylerzysta). Zginął w walce z hitlerowskim agresorem – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49. 
 

DOBIS JÓZEF, 

 



Urodzony w 1914 r. w Grudzicach, pow. opolski, rolnik, w młodości działacz ZHP w 

Niemczech, Aresztowany 11.09.1939 r. i przewieziony do KL Dachau. Zginął w tym 

obozie w 1940 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 40. 

 

DOMINIK ROBERT, 

Urodzony 3.08.1907 r. w Łazach - Zaolzie, zamieszkały w Bukowcu, narodowości 

polskiej. Ukończył Polską Szkołę Ludową i 4 klasy Gimnazjum Realnego w 

Orłowej, później kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Ostrawie. W okresie 

szkolnym bardzo aktywny harcerz, członek Chóru Nauczycieli Polskich w 

Czechosłowacji, Związku Polaków w Czechosłowacji. Po maturze, rozpoczął pracę 

nauczyciela w Piotrowicach k/Frysztatu, a później w Bukowcu k/Jabłonkowa. Po 

wybuchu drugiej wojny światowej, obawiając się aresztowania - znając praktykę 

okupanta wobec nauczycieli, ukrywał się od 1939 do 1943 r. W tym czasie 

współpracował z ruchem oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w 

Krakowie. Aresztowany w 1943 r. i osadzony w więzieniu Montelupich. 

Rozstrzelany 4.11.1943 r. w Prokocimiu k/Krakowa. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 129; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (157); J. 

Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum 

Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 48. 
 

DROŃ HENRYK, 

Urodzony w 1920 r. w Bytomiu, zamieszkały w Chorzowie. Od 1936 r. należał do 

13 DH im. Stefana Rogozińskiego w Chorzowie przy szkole podstawowej. Po 

rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej, od 22.09.1939 r. wstąpił do organizacji 

konspiracyjnej POP, gdzie zajmował się odrysowywaniem różnych planów miejsc 

strategicznych: planów koszar, gmachów policji, gestapo. Kolportował gazetki 

konspiracyjne „Świt” i „Zryw”, powielał ulotki. Aresztowany 15.04.1940 r., i 

uwięziony w gmachu gestapo, potem w więzieniu przy magistracie w Chorzowie. 

Po tygodniu przewieziony do więzienia policyjnego w Świętochłowicach, a 

następnie do więzienia w Sosnowcu. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 91-92. 
 

DROŻDŻ JAN, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony w 7.11.1914 r. w Kamienicy, syn Tomasza i Anieli z d. Skowron. Po 

Szkole Powszechnej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w 

Bielsku, a następnie do Szkoły Handlowej w Białej Krakowskiej, którą ukończył 

1936 r. Należał kolejno do I DH im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku, a następnie III 

DH przy Szkole Handlowej w Białej Krakowskiej. Jako uzdolniony sportowiec, 

reprezentował harcerstwo bielskie w zawodach narciarskich. Po ukończeniu Szkoły 

 



Handlowej rozpoczął pracę w Fabryce Śrub w Żywcu-Sporyszu. Bardzo 

zaangażowany we współpracę z Komendą Hufca Harcerskiego w Żywcu – 

szczególnie w zakresie sportu. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się 

w działalność konspiracyjną. Jako członek Pogotowia Harcerzy został 

zaprzysiężony w pierwszej kolejności przez Józefa Drożdża i zobowiązany do 

zorganizowania harcerskiego podziemia antyhitlerowskiego. Następnie, należał do 

grupy kurierów, przenoszących meldunki, prasę podziemną a także amunicję i broń 

oraz materiały wspomagające robienie sabotaży. Od listopada 1939 r., żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ. Współpracował z organizacją konspiracyjną 

„Racławice” (Ziemia Żywiecka). Aresztowany w kwietniu 1942 r., więziony był 

przez jakiś czas w Katowicach i z kolei przekazany do KL Auschwitz, gdzie decyzją 

doraźnego sądu policyjnego otrzymał wyrok kary śmierci. Wyrok wykonano 

2.07.1942 r.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 40; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar 

i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z Hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 31, 32.  

 

DROŻDŻ JÓZEF, hm, 

Urodzony 22.01.1918 r. w Kamienicy pow. Bielsko, syn Tomasza 

i matki Anieli z d. Skowron. Po szkole powszechnej był uczniem 

Gimnazjum Polskiego. Do ZHP wstąpił 15.01.1930 r. W 1933 r. 

prowadził DH „Błękitna Trójka” im. K. Pułaskiego. W 1939 r. 

przyboczny komendanta Hufca w Białej Krakowskiej. Rozkazem 

Komendanta Chorągwi ZHP Krakowskiej i Śląskiej, od 

24.08.1939 r. mianowany został komendantem Pogotowia 

Harcerskiego na terenie hufców Bielska i Białej Krakowskiej.  

Gdy wojska hitlerowskie wkraczały 3.09.1039 r. do Bielska i Białej, harcerze 

wspomnianych powiatów jako jedni z ostatnich opuszczali swoje stanowiska i wraz 

z wycofującymi się oddziałami wojskowymi, dotarli do Krakowa, a następnie do 

Brzuchowic pod Lwowem. Po powrocie z ewakuacji do Bielska, J. Drożdż 

19.11.1939 r. zaangażował się do pracy w harcerskiej organizacji konspiracyjnej 

współpracującej z ZWZ. Aresztowany został przez gestapo 18.12.1940 r. i po 

kilkudniowym przetrzymywaniu na gestapo w Bielsku, przewieziony do KL 

Auschwitz. W lutym 1941 r. przesłany ponownie do gestapo w Bielsku, a następnie 

przekazany do więzienia w Bytomiu. W lipcu 1941 r. przeniesiony do więzienia w 

Zabrzu. W listopadzie 1941 r. przesłany do więzienia w Katowicach, skąd po 

rozprawie sądowej przewieziony został do Brzegu – Zuchthaus, gdzie przebywał do 

kwietnia 1944 r. Następnie przebywał w więzieniu w Sosnowcu, skąd w styczniu 

1945 r. przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd w 

styczniu 1945 r. do KL Mauthausen-Gusen. Tam przebywał do oswobodzenia 

obozu przez aliantów dnia 5.05.1945 r. Powrócił do Bielska 7.07.1945 r., zaś od 

1.04.1946 r. do 30.08.1948 r. pełnił funkcję komendanta połączonych hufców 

harcerzy Bielska i Białej. W międzyczasie, w 1946 r. Komenda Chorągwi wysłała 

go na roczny kurs wychowania fizycznego przy AWF w Warszawie. Po ukończeniu 

kursu, oprócz funkcji komendanta hufca, wykonywał funkcję instruktora 

 



wychowania fizycznego przy Śląsko - Dąbrowskiej Chorągwi w Katowicach. W 

latach 1948-1949 ukończył studia na AWF i został skierowany do pracy w szkole, 

gdyż nastąpiła reorganizacja harcerstwa w 1949 r. Był jednak corocznie 

organizatorem harcerskich igrzysk zimowych na szczeblu centralnym. Odszedł na 

wieczną wartę 12.04.2012 r. 
Bibliografia: Krzysztof Chodorowski Zarys Historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Bielsku-Białej (1919-1999), Wydawca I LO im. M. Kopernika, s. 29, 30, 31; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża. 
 

DRYNDA HELMUT, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Chorzowa, uczeń szkoły zawodowej, harcerz 8 i 

16 DH w Chorzowie. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, POP w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany w lutym 1940 r. i przewieziony do KL Mauthausen, a 

stamtąd do KL Dachau. Zwolniony z obozu, odszedł na wieczną warte po kilku 

tygodniach jesienią 1941 r. - na skutek wyniszczenia organizmu pobytem w 

obozach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 40. 

 

DRZEWIECKI ALOJZY, 

Urodzony w 1901 r. w Mikołowie, powstaniec śląski, harcerz od 1912 r., członek 

Związku Młodzieży Katolickiej, członek POW, absolwent kursu wojskowego w 

Sosnowcu, w I Powstaniu Śląskim ochraniał siedzibę Komisariatu Plebiscytowego 

w Katowicach, w II Powstaniu Śląskim walczył w Katowicach i Karbowej, w III 

Powstaniu Śląskim walczył w Katowicach i pod Górą św. Anny, organizator 

administracji lokalnej w Mikołowie w latach 1922-1924, organizator I DH im. J. 

Poniatowskiego w Mikołowie, organizator drużyn harcerskich w Tychach i Orzeszu. 

Komendant hufca ZHP w Mikołowie. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. 
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 43; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

DUBIEL JÓZEF, 

Prawdopodobnie mieszkaniec Chorzowa, harcerz, Aresztowany i 

przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego 

harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 105. 
 

DUBIEL PAWEŁ, 
Mieszkaniec Pszczyny, harcerz DH w miejscowości zamieszkania. Rozstrzelany 

przez Niemców w Pszczynie we wrześniu 1939 r. - w parku „Pod Trzema Dębami”.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 40. 

 

DUDA ALFONS, 
Mieszkaniec Miasteczka Śl. – pow. tarnogórski, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Podczas wkraczania wojsk hitlerowskich w 1939 r. na Śląsk – brał 

aktywny udział z bronią w ręku w obronie ziemi śląskiej. Aresztowany za walkę i 

rozstrzelany 23.10.1939 r. w Lasowicach k/Tarnowskich Gór. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 40. 

 

DUDA CZESŁAW, 



Urodzony 24.08.1920 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec Chwałowic 

k/Rybnika. W latach 1932-1935 uczeń Państwowego Gimnazjum w Rybniku, 

harcerz IX MDH im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach – zastępowy „Lisów”. 

Po zdaniu matury, studiował, a ukończywszy studia rozpoczął pracę w kop. 

„Chwałowice” w Chwałowicach. Dnia 1.09.1939 r. zatrzymany został przez 

hitlerowców i dostał się do więzienia w Norymbergii. Po zwolnieniu z więzienia i 

powrocie do miejsca zamieszkania rodziców – początkiem 1940 r., zaangażował się 

w działalność „Szarych Szeregów”. Czynił przygotowania do ucieczki na Węgry, 

lecz prawdopodobnie przez zdradę, został aresztowany 1.05.1940 r. i więziony w 

Rybniku, następnie przetransportowany do KL Dachau, a po sześciu tygodniach 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Wycieńczony ciężką pracą w 

kamieniołomach, odszedł na wieczną warte 27.11.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 42; Zbiory J. Delowicza (relacja 
Heleny Duda i Czesława Blanika); Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 

r., s. 83; W ocalałej kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-

wa 1983 r., s. 40. 
 

DUDA EMIL, pseud. „Pusty”, 

Urodzony 22.12.1917 r. w Darkowie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, harcerz. Ukończył polską 

szkołę ludową i wydziałową. W okresie międzywojennym 

zapalony działacz młodzieżowy, członek Związku Polaków w 

Czechosłowacji, Chóru Macierzy. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski (SZP), później w Tajnej 

Organizacji Wojskowej „Odwet” inż. Franciszka Kwaśnickiego. 

Aresztowany 10.01.1941 r. i wpierw uwięziony w Cieszynie, a po jakimś czasie 

przewieziony do więzienia w Krenau na terenie Niemiec. Pod koniec 1942 r. 

przesłany do więzienia w Katowicach gdzie zginął 18.01.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 64; Harcerskie ofiary drugiej wojny 

światowej, s. 129; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z 
zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 59. 

 

DUDA ERWIN ks., hm, 

Urodzony 1.09.1911 r. w Pruchnej pow. cieszyński, syn Karola i Marii, mieszkaniec 

Radlina Dolnego. Już w szkole powszechnej zaangażowany był w działalność ZHP, 

zdobywał wszystkie stopnie instruktorskie aż do stopnia harcmistrza. Po ukończeniu 

gimnazjum w 1931 r. rozpoczął studia teologiczne w Śląskim Seminarium 

Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28.06.1936 r. Pracę 

duszpasterską rozpoczął jako wikary w Boguszowicach pow. rybnicki. Od 

22.08.1936 r. przeniesiono go do Radlina Dolnego, gdzie pracował do listopada 

1939 r. W pierwszych tygodniach okupacji prowadził naukę katechizmu w kościele 

po polsku, a gdy władze okupacyjne nakazały mu nauczania katechizmu po 

niemiecku, wówczas dzieciom z niektórych rodzin polskich udzielał nauki religii w 

języku polskim w salce parafialnej. O fakcie tym ktoś powiadomił administrację 

niemiecką. Wówczas kuria biskupia przeniosła go w listopadzie 1939 r. do Ustronia, 

aby ratować przed aresztowaniem. Niestety, został aresztowany przez gestapo 

27.04.1940 r. i przewieziony do więzienia w Cieszynie, a po miesiącu do KL 

 



Mauthausen-Gusen i w obozie tym skierowany do pracy w kamieniołomach. Pod 

koniec 1941 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 21961. Zginął w tym obozie 2.02.1942 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (relacja Heleny Duda i Czesława Blanika); Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; W ocalałej kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje; Szymon 
Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego; M. Starczewski. 

 

DUDA ERWIN, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 10.05.1920 r. w Pawłowicach, pow. gliwicki, mieszkaniec Rudy Śl., syn 

uchodźcy z Niemiec syna Konrada i Zofii z d. Skrzypiec. Harcerz MDH w Rudzie 

Śl. Aresztowany 18.12.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia w Katowicach, a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

6.02.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 10194. 

Zginął 19.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22698/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:10, określenie 

przyczyny zgonu to: akuter Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt żołądkowo-

jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 80; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 158; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 40; Bohaterowie 
spod znaku lilijki, s. 138. 

 

DUDEK ŁUCJAN, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 6.05.1915 r. w Gliwicach. Uczeń szkoły powszechnej a następnie 

Gimnazjum w Rybniku. Harcerz I Męskiej Drużyny Harcerzy im. Adama 

Mickiewicza w Rybniku. W 1934 r. zdał maturę i przeniósł się do Gdańska, aby 

studiować na politechnice. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Po kapitulacji wrócił na Śląsk, ale z obawy przed możliwością aresztowania 

– ukrywał się w Gliwicach. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej należał do 

organizacji ruchu oporu. W grudniu 1940 r. przyjechał do Rybnika gdzie parę dni 

później został aresztowany i 18.12.1940 r. przewieziony do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7512. Zginął w tym obozie 

22.08.1941 r. 

 

 



Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 17; Ks. K. 
Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989, s. 95; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego 

w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 63; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. 

J. Walczak, Katowice 1986, s. 241; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 259; I. 
Libura, Z dziejów okupacji hitlerowskiej z Rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 381; L. Musiolik Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000, s. 43; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 

r., s. 65; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, 
Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 40. 

 

DUDEK ZOFIA EMILIA z d. STUDENCKA, 

Urodzona 2.12.1905 r. w Żywcu, córka Jana i Elżbiety z d. 

Czernin. Uczęszczała do Żeńskiej Państwowej Szkoły 

Powszechnej w Żywcu, a następnie do Państwowego Żeńskiego 

Seminarium Nauczycielskiego w Białej Krakowskiej – 

ukończonego w 1923 r. Początkowo pracowała w Państwowej 

Szkole powszechnej na terenie pow. częstochowskiego, zaś od 

lutego 1938 r. przeniosła się do Państwowej Szkoły Powszechnej 

w Stryszawie w pow. suskim (tam założyła w szkole drużynę 

zuchową).  

Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, pod koniec wrześniu 1939 r. - bez zgody 

okupanta, otworzyła szkołę i kontynuując normalną naukę dla miejscowych dzieci, 

uświadamiała je, jak mają się zachowywać wobec Niemców. Gdy informacje o 

poczynaniach nauczycielki dotarły do gestapo, 16.04.1940 r. została aresztowana i 

przewieziona do aresztu gestapo w Bielsku. Stamtąd przesłano ją do więzienia w 

Cieszynie, gdzie po orzeczeniu z dnia 25.05.1940 r. o „wrogiej działalności wobec 

Niemiec”, przetransportowana została do KL Auschwitz, później do KL 

Ravensbrück i tam zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 3638, 

zatrudniona w kuchni obozowej. Pracujące tam harcerki łódzkie zwerbowały ją do 

konspiracyjnej drużyny ZHP „Mury”. Do jej zadań należało pomaganie chorym i 

wycieńczonym współwięźniarkom. Od 20.09.1944 r. całe komando kuchni 

przeniesione zostało do Bartch – Fabryki Samolotów Heinkla. Pracującym tam 

współwięźniarkom udzielała potajemnie lekcji. Pod koniec kwietnia 1945 r. 

odzyskała wolność – oswobodzona przez wojska amerykańskie. Już 30.05.1945 r. 

wróciła do Żywca, a zgłosiwszy gotowość do pracy, skierowano ją do Państwowej 

Szkoły Podstawowej w Żywcu-Zabłociu, gdzie w 1967 r. otrzymała nominację na 

kierownika tej placówki. W 1969 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Odeszła na 

wieczną wartę 28.02.1993 r. 
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 63-65, oprac. S. Dobosz. 
 

DUŁAWA KAROL, 

Urodzony w 1920 r. w Jasienicy k/Bielska, mieszkaniec tej miejscowości. 

Uczęszczając do szkoły podstawowej w Jasienicy, harcerz DH założonej 10.05.1931 

r. - drużynowy w latach 1937-1938. W dniu wybuchu wojny uchodził na wschód - 

dotarł do Mościsk, i dalej do Lwowa. Po zajęciu Lwowa został wywieziony w 

okolice Kijowa. Z transportu uciekł i przez Lwów, Bełżec, Rawę, Dęblin w 

październiku 1939 r. wrócił do miejsca zamieszkania. Z początkiem marca 1940 r. 

został zatrzymany przez miejscowych SA-manów i wywieziony do Bielska na punkt 

zborny w Arbeitsamtcie. Stąd uciekł przez Dziedzice i skontaktował się z 

Władysławem Kielochem - harcerzem z Dziedzic, który umożliwił mu przedostanie 

 



się do GG. Z Krakowa pojechał do Krosna i ukrywał do marca 1941 r. a następnie 

usiłował przedostać się na Węgry by przedostawszy się na Zachód i walczyć w 

PSZnZ. W czasie przejścia granicy zatrzymany w Krzeszowicach i wywieziony do 

Berlina na roboty przymusowe w dzielnicy Berlina do firmy Kurta von Gruebera. W 

przedsiębiorstwie tym pracował do oswobodzenia 22.04.1945 r.. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 259-260. 
 

DUSTOR EMILIA, 

Urodzona 5.06.1916. w Ustroniu-Zawodziu (48) i zamieszkała w 

tej miejscowości; w młodości aktywna harcerka w Ustroniu. 

Zatrudniona była w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, i 

prawdopodobnie pomagała partyzantom. Aresztowana pod koniec 

1942 r. i uwięziona w Cieszynie, a stamtąd przetransportowana 

do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie w 1943 r. 
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 48; 

archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (117): T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 129; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; w zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie 

figuruje. 
 

DUTKA STANISŁAW, hm, 
Urodzony 24.03.1909 r. w Komorowicach Krakowskich, syn 

Stanisława i Anny z d. Stanclik. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim 

w Białej Krakowskiej i tam w 1924 r. wstąpił do drużyny 

harcerskiej. W jej szeregach pełnił funkcje zastępowego i 

przybocznego do 1928 r. – do momentu zdania matury. Dla 

pogłębienia harcerskich „kwalifikacji” wakacje w 1928 r. 

przeznaczył na szkolenie instruktorskie w Buczu - Górki Wielkie, 

zdobywając stopień podharcmistrza.  

Od 1.09.1928 r. rozpoczął pracę nauczyciela w IV Szkole Powszechnej w 

Czechowicach, gdzie zorganizował l DH im. gen. Józefa Bema oraz Koło Przyjaciół 

Harcerzy. Założył w tym samym okresie i prowadził II DH przy Szkole 

Powszechnej w Dziedzicach. Był inicjatorem i organizatorem dalszych drużyn 

harcerskich działających na tym terenie. W 1934 r. przeniesiony został do Szkoły 

Powszechnej w Czechowicach-Lipowcu, gdzie założył kolejną drużynę harcerską 

oraz gromadę zuchową. Prowadził je do 1935 r. – kiedy przeniesiony został do 

Mazańcowic (tam nadal aktywnie działał w harcerstwie). W latach 1936-1939 był 

członkiem Komendy Hufca Harcerzy w Bielsku, pełniąc jednocześnie funkcję 

namiestnika zuchowego w rejonie Czechowice i Dziedzice. Organizował obozy 

harcerskie, kursy zastępowych i przybocznych. Dodać należy, że stanowił swoją 

osobowością szlachetny wzorzec dla instruktorów i działaczy społecznych 

Czechowic i Dziedzic, w związku z czym harcerstwo w latach 1928-1939 było 

prężną organizacją na tych terenach. Aresztowany 18.09.1939 r., tj. w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej. Został jednak zwolniony z aresztu 22.12.1939 r., ale 

musiał się codziennie meldować w gestapo. Dnia 5.04.1940 r. aresztowano go po 

raz drugi, i tym razem wywieziono do KL Dachau, a następnie przeniesiono do KL 

Mauthausen. Wykonywał pracę w kamieniołomach, przy stałym zagrożeniu życia, 

 

 



nie zapominając jednak, że jest harcerzem. Organizował pomoc, zwłaszcza dla 

młodszych więźniów, dostarczając im żywność, czy fragmenty odzieży. Urządzał 

tajemne spotkania małych grup i wtedy przejmował rolę wychowawcy – starszego 

brata, podtrzymującego na duchu, a zwłaszcza nakłaniającego do przetrwania. Jego 

pogodny sposób bycia oraz życzliwość wobec wszystkich – wielu więźniom 

umożliwiły przetrwanie obozowego piekła. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. przez 

wojska amerykańskie. Po powrocie do Mazańcowic, podjął pracę nauczycielską 

oraz działalność instruktorską. W Hufcu Beskidzkim był instruktorem Kręgu 

Seniorów. Pełnił dodatkowo szereg funkcji społecznych: – przewodniczącego 

Gminnej Rady Narodowej w Mazańcowicach, radnego Powiatowej Rady 

Narodowej w Bielsku-Białej, radnego Gminnej Rady Narodowej w Starym Bielsku, 

radnego Gminnej Rady Narodowej w Jasienicy. Tę funkcję sprawował do ostatnich 

dni swego życia, pozostając jednocześnie członkiem Rady Sołeckiej w 

Mazańcowicach. Był współzałożycielem gminnych spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Mazańcowicach, w Komorowicach i Starym Bielsku, sprawując 

funkcje członka rady nadzorczej. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Jasienicy, działał w Związku Pszczelarzy. Jako członek Zarządu 

Kółka Rolniczego w Mazańcowicach oraz Gminnego Związku Spółek Wodnych w 

Jasienicy – należał do grona współzałożycieli Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

„Jedność” w Mazańcowicach. Do ostatnich swych dni, interesował się życiem 

społeczno-gospodarczym gminy i sołectwa, członek ZBoWiD (wcześniej: Związku 

Byłych Więźniów Politycznych) oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Posiadał 

wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż 

Oświęcimski. Odszedł na wieczną wartę 12.08.1988 r. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli. 
 

DWORACZEK WŁADYSŁAW, phm, 

Urodzony 9.10.1912 r. w Sośnicy pow. gliwicki, syn Franciszka i 

Wiktorii z d. Wilk, zamieszkały w Gaszowicach pow. rybnicki. 

Szkołę powszechną ukończył w Zabrzu – tam też od 1922 r. 

należał do harcerstwa. W latach 1927 do 1932 r. uczył się w 

Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. Od września 1932 r. 

rozpoczął pracę jako nauczyciel w Gaszowicach - opiekun IX 

MDH im. K. Miarki.  

Z chwilą wybuchu wojny, w ramach drużyny starszoharcerskiej uruchomił w szkole 

w której uczył – punkt sanitarny, brał także udział w ochronie granicy na odcinku 

Zwonowice - Chwałęcice. Aresztowany 2.04.1940 r. za działalność konspiracyjną, 

wpierw przetrzymany w więzieniu w Rybniku, a stamtąd przetransportowany do KL 

Dachau, 5.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7493, 

gdzie przebywał do 26.06.1940 r. Następnie, przewieziony do KL Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5068. Dzięki usilnym 

staraniom rodziny i mieszkańców Gaszowic, odzyskał wolność - zwolniony z obozu 

18.04.1941 r. Po wojnie, skończył studia wyższe, i wykonywał zawód nauczyciela, 

angażując się jednocześnie w prace społeczne w miejscu zamieszkania. W latach 

1955-1960 r. prezes powiatowy ZNP, reaktywował działalność drużyny harcerskiej i 

został jej opiekunem. Stopień phm. nadano w okresie międzywojennym. Posiadane 

 



odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (przyznany w 1981 

r.), Złoty Krzyż Zasługi (1973 r.), Krzyż Oświęcimski (1986 r.). Odszedł na 

wieczna wartę 22.12.2003 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, 
Katowice 2013 r., s. 191. 
 

DYBA ANTONI (STANISŁAW), 

Urodzony 12.04.1913 r., w okresie młodości działacz HPC na Zaolziu. Aresztowany 

i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Dnia 26.10.1943 r. 

razem z 9 innymi ofiarami z KL Auschwitz i więzienia śledczego w Mysłowicach - 

skazanymi na śmierć, przywieziony został do Mostów k/Jabłonkowa i o godz. 13:20 

powieszony w egzekucji zbiorowej.  

Postscriptum: Hitlerowcy po egzekucji w Mostach k/Jabłonkowa, pojechali z 

ciałami załadowanymi na samochód do gospody w Jabłonkowie, i gdy oprawcy 

oddawali się pijaństwu, samochód z trupami stał przed gospodą. Po libacji, 

pojechali do Istebnej i tam doładowano ciała straconych więźniów w tej 

miejscowości. Następnie wszystkie ofiary obu egzekucji zawieziono do spalenia w 

krematorium w KL Auschwitz. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (026). 

 

DYJA MARIAN,  

Mieszkaniec Strzemieszyc, harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej wywieziony na roboty przymusowe 

do Niemiec. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

DYKTA STANISŁAW, 

Urodzony w 1919 r. w Siemianowicach Śląskich, zamieszkały w tej miejscowości. 

Od 1924 r. harcerz – DH w miejscu zamieszkania. W pierwszych dniach września 

1939 r. walczył z bronią w ręku w obronie Świętochłowic. Niestety, pod naporem 

przeważającej siły wojsk hitlerowskich – spychany pod Biłgoraj, tam dostał się do 

niemieckiej niewoli. Wrócił do domu 1.10.1939 r., i niemal natychmiast 

zaangażował się w działalność ruchu oporu - pełnił funkcję łącznika, kolportera 

gazetek konspiracyjnych: „Świt”, „Wici”, „Brzask”, „Ku Wolności”. Dnia 

15.05.1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – do miejscowość 

Gelsenkirchen-Essen. Po powrocie, do końca okupacji hitlerowskiej pracował w 

kopalni w Michałkowicach. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 151. 

 

DYLIK JADWIGA, pseud. „Jadzia”, 

Urodzona 20.10.1915 r. w Bielsku, mieszkanka Wesołej k/Mysłowic, córka Józefa i 

Karoliny z d. Zdeb, drużynowa DH w miejscu zamieszkania, nauczycielka. Podczas 

okupacji zamieszkała w Oświęcimiu. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK, łączniczka i członek Komendy Obwodu Oświęcim, organizatorka pomocy 

dla więźniów obozu KL Auschwitz.  



W czasie jednej z podróży kurierskich 4.10.1942 r. aresztowana w 

Wiedniu, przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Po uciążliwym śledztwie przewieziona do KL Auschwitz, i tam 

rozstrzelana 25.01.1943 r.10  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL 

Auschwitz, Katowice 1998 r., 675; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 

41; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski, 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 92; 
Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 386. 

 

DYMARSKA HELENA po zamążpójściu GUBAŁA, 

Mieszkanka Sosnowca, harcerka żeńskiej DH nr 13 – „na Starym Sosnowcu”. Od 

1940 r. zaangażowana w działalność dla ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

„Orzeł Biały”. Aresztowana i wywieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Prawdopodobnie przetransportowana do więzienia w Katowicach i tam ścięta 

gilotyną. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 301-302. 
 

DYRDA PAWEŁ, 
Urodzony w 1913 r., mieszkaniec w Panewnikach - Katowice Ligota, harcerz 1 DH 

im. Kazimierza Pułaskiego w miejscu zamieszkania. Podczas okupacji hitlerowskiej 

wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, tam zginął w 1940 r. - 

w nie wyjaśnionych okolicznościach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

DYRSZKA MARIAN, 
Urodzony w 1924 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie międzywojennym harcerz V 

MDH przy Szkole Powszechnej nr 2 w Rybniku - na Smolnej. Skierowany w 1941 

r. przez Arbeitsamt do pracy przymusowej odmówił jej wykonywania gdyż była to 

fabryka przemysłu zbrojeniowego. Postanowił wiec mimo swojego młodego wieku, 

przedostać się na Zachód i tam wstąpić do wojska polskiego PSZnZ by walczyć o 

wyzwolenie Ojczyzny. Na wyprawę tę wybrał się razem z kolegą Sladkiem 

Tadeuszem. Wyruszyli za granicę 29.12.1941 r. Udało im się przedostać przez 

granicę Czech i Moraw do granicy Słowacji. Tam niestety zostali ujęci przez 

niemiecką straż graniczną. Na gestapo Dyrszka odważnie oświadczył, że jest 

Polakiem i zdecydował się przedostać do armii polskiej by służyć swojej ojczyźnie. 

Przekazany został do KL Neukirchen k/Norymbergii, a sądzony wraz ze Sladkiem 

przed Trybunałem Ludowym w Berlinie pod koniec 1942 r., Dyrszka został skazany 

na karę śmierci i utratę praw obywatelskich na zawsze. Wyrok został wykonany 

11.05.1943 r. przez ścięcie na gilotynie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 77; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

DZIAMIAN MARIA, hm, 

Urodzona 22.05.1900 r. w Czernichowie, pow. Kraków, córka Leszka i Heleny z d. 

Baranowska. Szkołę powszechną ukończyła w Krakowie, potem uczęszczała do 

Gimnazjum SS Urszulanek w Tarnowie. Tam jako jedna z pierwszych zapisała się 

do organizowanej w styczniu 1914 r. I Drużyny Skautek im. Emilii Plater. W 

                                                 
10 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



okresie ofensywy rosyjskiej na terenie Galicji, przebywała z rodzicami w Opawie na 

Śląsku. Po powrocie do Tarnowa w 1916 r. włączyła się do pracy harcerskiej, a w 

1918 r. została drużynową macierzystej drużyny.  

Maturę zdała w 1918 r. w Krakowie, gdyż wcześniej uczęszczała 

do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi. W 

latach 1918-1923 studiowała historię na Wydziale Filozofii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1926 r. uzyskała stopień 

doktora filozofii. Równocześnie pracowała zawodowo w 

księgarni wydawniczej Gebethnera i Wolfa w Krakowie. W 

czasie wojny z Rosją zgłosiła się ochotniczo do harcerskiej 

czołówki przy 13. Dywizji Piechoty, w której pełniła funkcje 

instruktorki oświatowej od lipca do listopada 1920 r.  

W czasie III Powstania Śląskiego w 1921 r. dwukrotnie jeździła na teren Górnego 

Śląska jako kurierka. Drużynowa III Drużyny w latach 1921-1922. W 1923 r. 

powróciła do Tarnowa, podejmując pracę w Prywatnym Gimnazjum SS Urszulanek, 

ukończyła też dwuletnie studium z zakresu psychologii i pedagogiki. Po zdaniu 

egzaminu na nauczyciela szkół średnich w 1930 r. została  przeniesiona do 

Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Białej Krakowskiej. Tam 

włączyła się do pracy w Komendzie Hufca Męskiego (1932-1934) następnie 

przeszła do Hufca Żeńskiego, prowadząc grupę starszych harcerek. Od lipca 1936 

do października 1937 r. pełniła funkcję Komendantki Hufca Harcerek w Białej. W 

1937 r. została mianowana podharcmistrzynią. Następnie pracę zawodową 

kontynuowała w pedagogium w Kielcach (1937/1938 r.) współpracując z Komendą 

Hufca ZHP, prowadząc szkolenie dla harcerek z Zaolzia. W 1938 r. przyznano jej 

tytuł profesora. Od października 1938 r. do wybuchu II wojny światowej uczyła w 

Liceum Pedagogicznym w Pszczynie. Uczestniczyła w Pogotowiu Harcerskim na 

Śląsku. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. w porozumieniu z Komendą Chorągwi 

Śląskiej, rozpoczęła organizowanie punktów dożywiania transportów wojskowych 

w Pszczynie a następnie w Bielsku oraz utworzyła punkty sanitarne i punkty 

pomocy dla uchodźców. Na rozkaz dowództwa wojskowego wycofywała się z 

innymi harcerkami w kierunku Andrychowa, Wadowic i Krakowa. W Krakowie 

zatrzymała się i włączyła do działalności konspiracyjnej, uczestnicząc w 

organizowaniu służby łączności ZWZ i kolportażu prasy podziemnej. Następnie 

wyjechała do Warszawy, gdzie była łączniczką VII Obwodu AK „Obroża” i 

współpracowała z Wojskową Służba Kobiet, uczyła w tajnym nauczaniu. Z 

Tarnowem związała się po zakończeniu wojny. Pracowała jako kustosz Biblioteki 

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, później jako dyrektorka do 31.03.1948 r. Następnie 

została nauczycielką w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w tym mieście. 

We wrześniu 1961 przeszła na emeryturę. Po kilku latach zamieszkała w Domu 

Rencistów i Emerytów w Tarnowie. W 1981 r. została mianowana harcmistrzyni. 

Odeszła na wieczną wartę 15.12.1981 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. Płk. Rez. M. Starczewskiego. 
 

DZIERŻĘGA ALFRED, 

Urodzony 5.09.1919 r. w Radlinie Dolnym, harcerz – zastępowy DH im. B. 

Chrobrego w Radlinie II. Walczył z hitlerowskim agresorem jako ochotnik - we 

 



wrześniu 1939 r., i w starciu zbrojnym pod Częstochową ranny w nogę, nogę tę mu 

amputowano. Po powrocie do Radlina, zaangażował się w działalność ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 30.08.1944 r. i więziony w 

Rybniku, Bytomiu, Katowicach i Berlinie. Skazany na karę śmierci – wyrok ten 

wykonano 16.01.1945 r. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 75. 

 

DZIERŻĘGA BOLESŁAW, 

Prawdopodobnie mieszkaniec Radlina k/Rybnika, harcerz DH w Biertułtowicach. 

Wpierw wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, a 

następnie przymusowo wcielony do wojska niemieckiego (Wehrmachtu). Pod 

koniec 1944 r. przyjechał na urlop, i już nie wrócił na do wojska - lecz ukrywał się 

w lesie marklowickim jako partyzant. W ten sposób przeżył okres okupacji 

hitlerowskiej. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 226, 
 

DZIOBON JULIUSZ, 
Urodzony w 1916 r., mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, syn Jana. Harcerz DH w 

miejscowości zamieszkania. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie w 1941 lub 1942 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

EDER ELŻBIETA z d. GOLOCZ, 

Urodzona 6.07.1902 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkała w tej 

miejscowości, w młodości harcerka DH w miejscu zamieszkania. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana wraz z mężem 

Henrykiem w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK (komórka Jana Kominka, później grupy Jana 

Margicioka). Aresztowana 6.05.1943 r. w Karwinie i więziona w 

Cieszynie, a następnie zwolniona 10.05.1943 r. z wiezienia pod 

warunkiem, że będzie współpracowała z Niemcami, lecz do owej 

współpracy nie doszło.  

Wobec odmowy współpracy i podejrzana o dalsze kontakty z ruchem oporu, 

aresztowana drugi raz i tym razem przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła w tym 

obozie 6.01.1944 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 98; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 78; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

ELSNER JAN, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mieszkaniec Knurowa, harcerzem I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. W 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie 

wiadomości o sytuacji międzynarodowej i działaniach frontowych oraz 

rozpowszechnianie ich wśród zaufanych rodaków. Członkowie organizacji 

przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy, polegające na unieruchamianiu maszyn 

i urządzeń, doprowadzali do wykolejania pociągów towarowych na linii Knurów - 

Szczygłowice i do wykolejania kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 

2.06.1942 r., i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po 

przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 4.12.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 80054. Według 

dokumentacji obozowej 12.07.1943 r. wypisany – nie wiadomo czy przesłany do 

innego miejsca uwięzienia lub zwolniony do domu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 233; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41.Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 
 

EMRYCH JAN, 

Urodzony 16.12.1921 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn 

Franciszka i Julii z d. Wiatrek, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz 

XIII DH im. Witolda Regera w miejscu zamieszkania. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w organizacji 

konspiracyjnej PTOP. Aresztowany 2.06.1942 r. i 

przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Następnie, po śledztwie, przewieziony do KL Auschwitz gdzie 

decyzją sądu doraźnego 7.08.1942 r. został skazany na śmierć - 

wyrok wykonano tego samego dnia.  

Według wystawionego aktu zgonu nr 21569/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:34, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher 

Herztod (nagły zawał serca).  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 46; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 655; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 
hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 309; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-

Biała 2002, s. 16; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 567, nr id. 20009; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów 
Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 

 

ERBISZ STANISŁAW, phm, 

Mieszkaniec Rudy Śl., drużynowy DH w szkole nr 6 w miejscu zamieszkania, 

stopień instruktorski podharcmistrz. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zepchnięty z wojskiem pod naporem hitlerowskiego agresora 

na tereny wschodnie, tam zginął w tymże wrześniu 1939 r. – w nieznanych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

FABIAN ERWIN, 

Urodzony 14.11.1912 r. w Wesołej k/Mysłowic, mieszkaniec Tychów. Działacz DH 

w miejscu zamieszkania. Aresztowany w listopadzie 1939 r. i przetransportowany do 

KL Oranienburg. Zginął w tym obozie 13.03.1940 r. 

 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

FAJSZER RYSZARD ZBIGNIEW, 

Urodzony w 1920 r. w Zawierciu i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 17 ZDH 

im. Romualda Traugutta w miejscu zamieszkania. Aresztowany przez gestapo, 

zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

FARYASZEWSKA EWA, 

Urodzona w 1920 r. w Gołonogu, pow. będziński. Harcerka 15 DH im. 

„Promienistych” w gimnazjum w Katowicach. Podczas okupacji hitlerowskiej 

przebywała w Warszawie, gdzie studiowała w Akademii Sztuk Pięknych i działała w 

konspiracyjnym Kręgu Starszoharcerskim „Kuźnica”. W czasie Powstania 

Warszawskiego zaangażowała się w działalność ruchu oporu - łączniczka Batalionu 

„Wigry”, działała na Starym Mieście. Brała udział w akcji zabezpieczania zabytków 

zorganizowanej przez pracowników Muzeum Narodowego. Zginęła 28.08.1944 r. w 

czasie akcji na Krzywym Kole.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 41. 
 

FELIKS JERZY, pseud. „Feluś”, 

Urodzony w 1922 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz IV 

DH im. H. Dąbrowskiego w Mikołowie - drużyna kolejowa. Przed wybuchem 

wojny brał udział w Pogotowiu Harcerskim. Dnia 2.09.1939 r. uchodził na tereny 

wschodnie do Lwowa, skąd wrócił 2.10.1939 r., i niemal natychmiast zaangażował 

się w działalność ruchu oporu - w 1940 r. kolportował gazetki konspiracyjne „Świt” 

i „Zryw”. Wiosną 1941 r. wysłany przez Arbeitsamt wraz z kolegą Antonim 

Kolarczykiem na roboty przymusowe z do Mühlbock. Przebywał tam do końca 

zakończania wojny w 1945 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 231. 
 

FELIKS PIOTR, 

Urodzony 11.06.1883 r. w Bierówce k/Jasła, zamieszkały w Orłowej - Zaolzie, 

narodowości polskiej. W młodości działacz harcerski w Orłowej. Ukończył 

gimnazjum w Jaśle, a następnie studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Swoją wiedzę pogłębił na rocznym studium germanistyki w Monachium. Pracę 

nauczyciela rozpoczął w 1910 r. (zaraz po studiach) i dosyć szybko awansował na 

dyrektora Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej. Początkiem 1915 r. po 

powrocie z pierwszej wojny światowej, ponownie uruchomił nieczynne gimnazjum 

w Orłowej, którym kierował do wybuchu drugiej wojny światowej. Znany, jako 

aktywny działacz Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, a od 1931 r. był jej 

prezesem. Potrafił skupić wokół tej organizacji wszystkie odłamy społeczeństwa 

polskiego na Zaolziu niezależnie od podziałów politycznych, społecznych czy 

wyznaniowych. Za jego kadencji Macierz zyskała rangę pierwszoplanowej 

organizacji kulturalno-oświatowej na Śląsku Cieszyńskim. Był też wiceprezesem 

ZG TNP, prezesem Związku Chórów Polskich w Czechosłowacji, kuratorem 

Związku Akademików Mniejszości Polskiej „Jedność”, stał na czele Komitetu 

Pomocy Akademikom - gromadzenie środków na stypendia dla studentów polskich 

z Zaolzia. Był przewodniczącym Komitetu Oświatowego w Orłowej. Po 



przyłączeniu Zaolzia do Polski pozostał na swoim stanowisku. Objął funkcję 

prezesa połączonej Macierzy Szkolnej - rozdzielonej w 1921 r. Na początku 

okupacji hitlerowskiej przebywał w Krakowie, gdzie otrzymał posadę nauczyciela 

w szkole zawodowej i tam zaangażował się w działalność dla w ruchu oporu - 

organizował pomoc materialną dla uchodźców z Cieszyńskiego. Aresztowany 

11.01.1941 r. i przetrzymany w więzieniu Montelupich w Krakowie, stamtąd 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 17366. Zginął w tym obozie 3.07.1941 r. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 49; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 
światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 276-277; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 50 

wykazu); Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 143; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 129: 

Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 95; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 141. 

 

FERDA FRANCISZEK, 

Urodzony 3.01.1923 r. w Mikołowie, harcerz DH w Tychach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Nieznane są okoliczności 

jakie spowodował jego pobyt w Chełmie Lubelskim, lecz tam w 1941 r. został 

aresztowany i przetransportowany do KL Radogoszcz. Zginał w tym obozie 

14.12.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42. 
 

FERFECKI EMIL, 
Urodzony 7.01.1919 r. w Grodźcu Ś1., gmina Jasienica pow. bielski. Rozpoczął 

naukę w 1926 r. w Grodźcu. W 1930 r. rozpoczął naukę w Państwowym 

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. W 1933 r. harcerz - wywiadowca, 

zastępowy III DH im. Kazimierza Pułaskiego w Bielsku. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażował się w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Pełnił funkcję łącznika ruchu oporu z terenu pow. bielskiego z Generalną Gubernią. 

Przeprowadzał również ochotników do wojska polskiego – na Słowację i Węgry. 

Aresztowany za działalność konspiracyjną w styczniu 1944 r., i wywieziony do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie 22.07.1944 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 42; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 33; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża. 

 

FIERLA EMANUEL, 

Urodzony 13.12.1903 r., w młodości harcerz – drużynowy DH w Łazach – Zaolzie. 

Aresztowany i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął – nieznane są 

data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

FIK IGNACY, 



Urodzony 4.04.1904 r. w Przeciszowie, pow. oświęcimski. W 1923 r. ukończył 

gimnazjum w Krakowie, a w 1929 r. polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Bardzo aktywny w ZHP a później w lewicowej organizacji akademickiej „Życie”. 

W okresie 1927-1938 był nauczycielem gimnazjalnym w Borszczowie, Pińczowie, 

Brzezanach, w Oświęcimiu. Od 1938-1939 r. był nauczycielem gimnazjum w 

Mysłowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej, był w Krakowie 

współzałożycielem organizacji konspiracyjnej „Polska Ludowa” – wstąpił do PPR, 

pełnił funkcję I sekretarza PPR w Krakowie. Wydawał też konspiracyjną gazetkę. 

Został aresztowany w 1942 r. i osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie, 

gdzie został rozstrzelany 26.11.1942 r. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 50; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 

FISZER JERZY, pseud. „TYCZKA”, 

Mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. W 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu – komendant Hufca Szarych 

Szeregów w Knurowie. Do wybuchu wojny pracował w sanatorium w Wiśle (na 

Kubalonce) i miał rozeznanie o tamtejszym środowisku, skontaktował 

współtowarzyszy z organizacją podziemną, działającą na terenie Cieszyna i Bielska. 

Członkowie organizacji przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy - 

unieruchamianie maszyn i urządzeń, doprowadzili do wykolejenia pociągów 

towarowych na linii Knurów - Szczygłowice i do wykolejenia kolejek w kopalni 

„Knurów”. Aresztowany 6.06.1942 i przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

21.10.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 69197. 

Zginął w tym obozie 12.11 1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 217; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 
 

FIUTO MARIAN, 

Mieszkaniec Zawiercia, harcerz - zastępowy 17 ZDH im. Romualda Traugutta w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego o nieustalonej nazwie 

i tam zginął. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42. 
 

FLAK WŁADYSŁAW, hm, 

Urodzony w 1900 r. w Grodźcu pow. będziński, od 1916 r. członek organizacji 

skautowej, członek Zagłębiowskiej Komendy Chorągwi i Komendy Hufca w 

Sosnowcu, instruktor zuchowy, stopień instruktorski harcmistrz. Zawodowo 

pracował jako nauczyciel. W 1933 r. uczestniczył w Jamboree na Węgrzech. Od 

początku okupacji hitlerowskiej kierownik akcji w Grodźcu w ramach Pogotowia 

Harcerzy, organizator Szarych Szeregów. Aresztowany 25.05.1940 r. i przewieziony 

do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym 

obozie 19.01.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42. 
 

FLASZA ZOFIA, 



 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 15.05.1920 r. w Czeladzi, pow. będziński i tam zamieszkała, córka 

Szymona i Stanisławy z d. Płatek. Harcerka Kręgu Starszoharcerskiego w 

miejscowości zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB, żołnierz ZWZ. 

Aresztowana 21.12.1941 r. i przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, 

a stamtąd po sadystycznym śledztwie przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 

17.06.1942 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 

7626. Zginęła w tym obozie 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

16464/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 21:00, 

określenie przyczyny zgonu to: Influenza (grypa). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 489, 653; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1444; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42; 

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 103. 

 

FLIEGEL JERZY, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 2.11.1915 r. w Rudzie Śląskiej, i zamieszkały w tej miejscowości. 

Harcerz DH przy szkole podstawowej, a później w gimnazjum. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się do niewoli w okolicach 

Brodów - internowany w obozie jenieckim w Łambinowicach. W grudniu 1939 r. 

zwolniony, po powrocie do domu, zaangażował się w działalność ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej SZP. Praca w organizacji polegała na uprawianiu 

sabotażu - wywoływane spięć elektrycznych, uszkadzanie transformatorów itp. 

Aresztowany 14.11.1941 r. w grupie około 100 osób, i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Skazany na rok więzienia, 

karę tą odsiadywał w więzieniu w Bytomiu, następnie przewieziony do KL 

Auschwitz, 14.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

86971. W styczniu 1945 r. brał udział w marszu ewakuacyjnym więźniów z 

Oświęcimia do Wodzisławia Śl., skąd koleją dostał się do KL Mauthausen, a dalej 

do podobozów w Melku, Linz, Ebensee. Wyzwolony 6.04.1945 r. przez wojska 

amerykańskie wrócił do domu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 252;  Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 117. 
 

 

 



FLIEGER STANISŁAWA z d. BRODOWICZ, pseud. „Krystyna”, 

Urodzona 15.11.1914 r. w Suchej k/Żywca, zamieszkała w Warszawie, córka 

Franciszka i Antoniny z d. Kulig. Wykształcenie wyższe - Akademia Rolnicza. W 

ZHP od 1926 r. w Szkole Powszechnej w Suchej, następnie w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Żywcu. Od 1937 do 1939 r. pracowała w 

Harcerskiej Szkole Instruktorskiej na Buczu – Górki Wielkie, gdzie prowadziła 

harcerską drużynę w Grodźcu. W pierwszych dniach września 1939 r. z 

uczennicami Szkoły Rolniczej i kierowniczką dh Ireną Sawicką opuściły Bucze i 

udały się w kierunku na wschód. W okolicach Biłgoraja k/Zamościa, jako harcerki-

sanitariuszki opatrywały rannych polskich żołnierzy. Jako harcerka rozpoczęła 

działalność w ruchu oporu – w Sekcji Pomocy Więźniom PCK, co później 

przekształciło się w RGO (Rada Główna Opiekuńcza) w Krakowie i w sekcji Opieki 

nad Więźniami i ich Rodzinami, dostarczając paczki żywnościowe, odzieżowe, 

lekarstwa i tajną prasę jeńcom wojennym i więźniom politycznym w obozach 

koncentracyjnych KL Auschwitz, KL Gross-Rosen. Zaangażowana była także w 

przeprowadzanie przez tzw. „zieloną granicę” Polaków z Niemiec do GG. Od 

15.10.1939 r. pracowała w Polskim Gimnazjum Ogólnokształcącym jako 

nauczycielka, a po zamknięciu szkoły przez Niemców, zagrożona aresztowaniem i 

wywiezieniem na roboty do Niemiec, opuściła przez zieloną granicę Suchą i udała 

się do Krakowa. Od 1.05.1940 do 17.01.1945 r. zatrudniona w majątku 

Doświadczalno-Produkcyjnym w Borku Falęckim-Kraków. Jako łączniczka w 

konspiracji działała między Chorągwią Warszawską, Krakowską i Śląską. Od 

15.03.1945 do 1.09.1973 r. pracowała w szkolnictwie. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

FOJCIK WINCENTY, pseud. „Józio”, 

Urodzony 18.06.1917 r. w Przegędzy, pow. rybnicki, syn 

Ignacego i Anny z d. Brachmańska, zamieszkały w Rybniku. Do 

szkoły powszechnej uczęszczał w Rybniku, i w tej miejscowości 

uczył się w Państwowym Gimnazjum. Należał w młodzieńczych 

latach do ZHP oraz Młodzieży Powstańczej. Od 1937 r. 

pracownik umysłowy kop. Rymer, skąd po rozpoczęciu się 

okupacji w 1939 r. jako Polak został zwolniony.  

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - 

członek SZP, a od 1940 r. żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany 12.02.1943 r. z podejrzeniem o przynależność do ruchu oporu, wpierw 

przetrzymany w areszcie gestapo w Rybniku, a stamtąd przesłany do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, 12.02.1943 r. przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie przebywał do 29.04.1943 r. – zwolniony z obozu. Zaangażowany 

w działalność ruchu oporu i zagrożony ponownym aresztowaniem, ukrywał się do 

końca okupacji. Po wojnie, podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Dębieńsko”, natomiast od lutego 1946 r. do marca 1947 r. przeniósł się do pracy w 

Ubezpieczalni Społecznej w Rybniku, gdzie pracował do przejścia na rentę 

inwalidzką. Po rekonwalescencji nadwątlonego stanu zdrowia, ponownie podjął 

pracę w KWK „Dębieńsko”, KWK „Rymer” – do przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach. 

 



FOLTYN FRANCISZEK, 

Urodzony 16.04.1920 r., mieszkaniec Czechowic. Wstąpił do ZHP w 1934 r. – DH 

im. M. Grzyba, a następnie do DH im. Żwirki i Wigury „Kopalniana” w 

Czechowicach-Grabowice. W okresie 1937-1939 wódz gromady zuchowej. W 

czasie okupacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec.  

Po zakończeniu wojny już w 1945 r. pełnił obowiązki 

drużynowego DH im. Żwirki i Wigury w Czechowicach-

Grabowicach. Bardzo mocno zaangażował się w tym samym 

1945 r. w pomoc dla powracających z obozów koncentracyjnych i 

repatriantów na stacji PKP w Dziedzicach.  

Zginął w akcji gaszenia pożaru w Rafinerii Nafty Czechowice-

Dziedzice 27.06.1971 r. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobiela. 

 

FOLWARCZNY JAN, 

Urodzony w 1924 r., mieszkaniec Pszczyny, brat Józefa, uczeń Liceum 

Pedagogicznego w Pszczynie, harcerz DH przy liceum. Rozstrzelany wraz z bratem 

we wrześniu 1939 r. w Pszczynie - w parku „Pod Trzema Dębami”. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42. 
 

FOLWARCZNY JÓZEF, 

Urodzony w 1922 r., mieszkaniec Pszczyny, brat Jana, uczeń Liceum 

Pedagogicznego w Pszczynie, harcerz DH przy liceum. Rozstrzelany wraz z bratem 

we wrześniu 1939 r. w Pszczynie - w parku „Pod Trzema Dębami”. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42. 
 

FÓJCIK ALFONS, 
Urodzony 14.08.1913 r., w młodości bardzo aktywny harcerz - drużynowy DH w 

Cierlicku – Zaolzie. Powieszony 20.03.1942 r. w egzekucji zbiorowej „Pod Wałką” 

w Cieszynie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

FÓJCIK (FUJCIK) FRANCISZEK, 

Urodzony w 1916 r. w Cierlicku Górnym – Zaolzie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, w młodości harcerz DH w Cierlicku Górnym, 

robotnik rolny. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Zginął 19.09.1939 r. w Górnym Ujeździe w walce z hitlerowskim najeźdźcą. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 133; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 53; 

 

FÓJCIK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1909 r., brat Franciszka. W młodości harcerz - drużynowy DH w 

Cierlicku Górnym - Zaolzie. Zginął we wrześniu 1939 r. podczas bombardowania - 

od wybuchu bomby. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

FRACZEK ANNA, 

 



Urodzona ?, zamieszkała w Darkowie – Zaolzie, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania. Podczas okupacji hitlerowskiej na skutek wojennych przeżyć oraz 

szykan nacjonalistów czeskich – zginęła, rzucając się pod pociąg w 1945 r. w 

Darkowie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

FRANEK JÓZEF, 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec Ropicy – Zaolzie. W młodości harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Zginął 29.08.1944 r. w Nowym Boguminie, podczas 

bombardowania tego miasta przez lotnictwo niemieckie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

FRANIEL-KOZIEŁ MARIA, 

Urodzona 5.05.1920 r. w Brzozowicach-Kamieniu – dzielnica 

Piekar Śl., pow. tarnogórskim. Harcerka DH w miejscu 

zamieszkania. Absolwentka kursu opieki społecznej w Cieszynie. 

Od maja 1939 r. pracowała w wydziale opieki społecznej w 

Magistracie w Bielsku. Aresztowana w 1941 r., i 

przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonych przesłuchaniach, w transporcie zbiorowym 

5.06.1942 r. przewieziona do KL Ravensbrück, i tam 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 11517.  

W obozie należała do konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury”. Przeżyła pobyt w 

obozie do wyzwolona przez Armię Czerwoną. Po powrocie do kraju, od 1947 r. 

zamieszkała i pracowała w Kudowie Zdroju jako kierowniczka domu wczasowego 

dla byłych więźniów. Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945. Mieszka w Świerklańcu koło 

Tarnowskich Gór. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

FRĄCZEK EUGENIUSZ, 

Urodzony w 1906 r. w Porębie, od wiosny 1939 r. inspektor szkolny w pow. 

cieszyńskim, przedtem nauczyciel i działacz ZHP w Krakowie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 22.05.1941 r. i prawdopodobnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginąl w tym obozie 21.11.1941 r. 
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 
Warszawa 1995 r. s. 284; Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR, Czeski 

Cieszyn 1999, s. 124; zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 59 wykazu); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 56; nie figuruje w ewidencji APMA-B. 
 

FRELICH ALOJZY, 

Urodzony 15.06.1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika, i zamieszkały w tej 

miejscowości. Uczęszczał przez rok do gimnazjum w Żorach, gdyż dalszą naukę 

przerwał wybuch wojny. Harcerz XIII DH im. Witolda Regera w miejscu 

zamieszkania. W 1940 r. założył wraz z kolegami Polską Tajną Organizację 

 



Powstańczą. Od marca 1942 r. ukrywał się przed poborem do niemieckiego wojska 

- Wehrmachtu.  

W maju 1942 r. uniknął aresztowania, które objęło niemal 

wszystkich członków organizacji. (W Auschwitz zostali 

rozstrzelani: ojciec Ludwik Frelich były powstaniec śląski, siostra 

Anna Liszka oraz szwagier). Aresztowany 22.06.1942 r. podczas 

próby przekroczenia granicy austriacko-szwajcarskiej, 

przetransportowany do więzieniu w Norymberdze. W maju 1943 

r. przesłany do KL Flossenbürg, i tam zarejestrowany jako 

więzień nr 2251.  

Z tego obozu 11.03.1944 r. przewieziony do KL Mauthausen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 56625, KL Gusen I i II. Dotrwał do końca 

funkcjonowania obozu – wyzwolony przez wojska amerykańskie, wrócił do 

Rybnika. Po wojnie pracował w Dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu 

Węglowego. Działacz Związku byłych Więźniów Politycznych. Odznaczony m.in. 

Krzyżem Kawalerskim OOP. Odszedł na wieczną wartę w 2006 r. 
Bibliografia: Archiwum domowe E. Z. Soroczan w Rybniku; L. Musiolik, Rybniczanie - Słownik biograficzny s. 

49; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 211. 

 

FRELICH ROMAN, phm, 

Urodzony 18.04.1918 r. W okresie 1936-1939 harcerz XIII MDH 

w Gotartowicach k/Rybnika – drużynowy. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w tymże 1939 r. 

pod Zieloną k/Tomaszowa Lubelskiego. Stopień instruktorski 

podharcmistrz nadano w okresie międzywojennym.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 91, 192; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 42. 

 
 
 

FURS JERZY, 

W latach przedwojennych harcerz III Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego, 

a następnie I DH im. T. Kościuszki w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Za tę działalność aresztowany i przewieziony 

do KL Auschwitz, 19.12.1943 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 169532. Z datą 3.02.1944 r. osadzony w Birkenau BII f (szpital 

obozowy). Zamordowany podczas sadystycznego śledztwa w 1944 r.  
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 42; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 265. 
 

FUS LEON, hm, 

Pochodził z woj. krakowskiego. Członek komisji rewizyjnej Zarządu Okręgu 

Śląskiego ZHP, działacz harcerskiego klubu narciarskiego, stopień instruktorski 

harcmistrz. W sierpniu 1939 r. powołany jako komendant Pogotowia Harcerzy. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w nie 

wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43. 
 

 

 



GABRYŚ BRONISŁAW JAN, phm., 

Urodzony 16.05.1916 r. w Bielsku. Wykształcenie średnie – matura w Seminarium 

Nauczycielskim. Praca zawodowa: od 1937 do 1939 r. w szkolnictwie, od 1940 do 

1945 r. Fabryka Śrub w Bielsku-Białej, od 1945 do 1953 r. w szkolnictwie, od 1953 

do 1978 r. urzednik w fabryce przemyslu włókienniczego. Wstąpil do harcerstwa 

1.10.1930 r. W 1935 r. Harcerz Orli, w 1936 r. stopień instruktorski – 

podharcmistrz. Od 1930 do 1932 r. członek DH im. A. Mickiewicza przy 

Seminarium Nauczycielskim, w 1933 do 1934 r. wódz i p.o. namiestnik zuchowy. 

Od 18.02.1935 r. przyboczny komendanta Hufca w Białej Krakowskiej. Od 

1.11.1937 do 1.09.1939 r. Instruktor Przysposobienia Wojskowego. Od 16.01.1933 

do 31.08.1934 r. wódz Gromady Zuchowej przy II drużynie im. A. Mickiewicza w 

Bielsku. W 24.09.1934 do 1939 r. Namiestnik Zuchowy przy Komendzie Hufca w 

Białej Krakowskiej, od 24.11.1934 r. pracownik w komendzie Hufca jako 

przyboczny, zaś w 1939 r. komendant Hufca Harcerzy w Białej Krakowskiej. Od 

1.02.1942 r. do 31.01.1945 r. zaangażowany w działalność ruchu oporu w 

organizacji konspiracyjnej AK „Harcerz”. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża. 

 

GABZDYL FRANCISZEK, 

Urodzony 10.04.1922 r. w Kończycach Małych, gmina Zebrzydowice, zamieszkały 

w Krakowie, syn Franciszka i Joanny z d. Piwko. W młodości harcerz i drużynowy 

VIII DH w Cieszynie, od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 23.02.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 10652/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 18:20, określenie przyczyny zgonu to: 

„Rippenfelleiterung” (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 152; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze 

fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

GABZDYL RUDOLF, 

Urodzony 2.02.1907 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości harcerz III DH, od 

początku okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany przez 

gestapo w Cieszynie. Zginął 20.03.1942 r. - powieszony w egzekucji publicznej-

zbiorowej „Pod Wałką” w Cieszynie, m.in. z Adolfem Chlebkiem, Janem 

Martynkiem, Józefem Wałachem. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

GACEK PAWEŁ, 

Urodzony ok. 1921 r., mieszkaniec Chorzowa, harcerz I DH im. Bolesława 

Chrobrego w miejscu zamieszkania. Aresztowany przez gestapo 18.12.1940 r. i 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie poddany był doświadczeniom 

pseudomedycznym. Zmarł pod koniec 1941 lub z początkiem 1942 r.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62, 104. 
 

GACHEL RYSZARD, 

Urodzony 20.09.1920 r., zamieszkały w Karwinie - Zaolzie. W młodości harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 



działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK „Harcerz”. 

Rozstrzelany 25.08.1943 r. w Karwinie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek. 
 

GACKA JERZY AUGUSTYN, 

Urodzony 19.04.1908 r. w Gliwicach, mieszkaniec Niedobczyc 

k/Rybnika, nauczyciel. Harcerz – założyciel i drużynowy X DH 

im. Tadeusza Kościuszki w Niedobczycach. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zamieszkiwał w Mysłowicach i tam działał w ruchu 

oporu w organizacji konspiracyjnej „Orła Białego”. Aresztowany 

i osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Zmarł w tym 

więzieniu 12.02.1943 r. na tyfus plamisty.  

Jego ciało zostało wydane rodzinie – pochowany jest na cmentarzu w 

Niedobczycach. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, pod 

redakcją A. Szefera, Katowice 1983 r., s. 142; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 52; 
Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 87. 

 

GACKI PAWEŁ, 

Urodzony w 1920 r. w Stolarzowicach - Niemcy, zamieszkały w Chorzowie. 

Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Podczas wkraczania wojsk niemieckich, 

walczył w obronie Chorzowa. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, POP. Aresztowany 18.12.1940 r., przez 

gestapo w Chorzowie. Po sadystycznych przesłuchaniach przez miejscowe gestapo, 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Tam poddany był 

doświadczeniom pseudomedycznym. Prawdopodobnie, zginał w marszu 

ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. w styczniu 1945 r. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; Praca 

zbiorowa, Wszystko, co nasze, W-wa, 1983 r., s. 43; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

GADKOWSKI ZDZISŁAW, 

Mieszkaniec Sosnowca, uczeń gimnazjum oraz harcerz 2 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej OOB, brał udział w Powstaniu 

Warszawskim. Zginął w Warszawie – w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43. 

 

GADZINA LEOPOLD, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Zawiercia, uczeń, harcerz 30 ZDH im. Ks. Józefa 

Poniatowskiego w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany 

przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zginął 1944 r. w czasie 

bombardowania lotniczego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43. 

 

GAJDA JOZEF,  

 

 

 

 

 

 



Urodzony 15.09.1923 r. w Brzezinach Śl. i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

6.03.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 26501. 

Zginął w tym obozie 24.04.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 151; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

GAJDZIK JOZEF, pseud. „Józek”, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 28.09.1912 r. w Łagiszy, pow. będziński, należał do ZHP już od 1924 r., 

harcerz DH w Łagiszy, zastępowy, ćwik 45 ZDH im. Henryka Dąbrowskiego. 

Zawodowo pracował jako ślusarz kopalni „Mars”. W 1933 r. powołany do służby 

wojskowej w 75 PP w Chorzowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r., podoficer Armii „Kraków”. Uniknąwszy niewoli – wrócił do 

miejsca zamieszkania i zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej OOB - po śmierci J. Paligi komendant drużyny. Aresztowany 

14.03.1941 r. i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 2.04.1941 r. zarejestrowany 

został w obozowej ewidencji jako więzień nr 11152. Zginął w tym obozie 7.03.1942 

r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 91; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43. 
 

GAJEWSKI EUGENIUSZ, 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 5.04.1917 r. w Strendorf, syn Piotra i Antoniny z d. Ramus. W młodości 

harcerz z Brzezin Śl. – dzielnica Piekar Śl. Aresztowany i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 6.03.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 26502. Zginął w tym obozie 27.03.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 3828/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie przyczyny zgonu to: Lungenödem 

(odma płucna). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 151; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 822; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43. 

 

 



GALLAS HELENA, pseud. „Krysia”, 

Urodzona 31.08.1911 r. w Boguminie – Zaolzie, zamieszkała w Łodzi, córka 

Kazimierza i Anny z d. Burzawa. Absolwentka Wydziału Przyrodniczo-

Matematycznego Łódzkiej Wolnej Wszechnicy, członek Stronnictwa 

Demokratycznego, działaczka ZHP i PKW. We wrześniu współorganizatorka 

szpitala żołnierzy WP wziętych do niewoli w kampanii wrześniowej w 1939 r. Od 

1940 r. zaangażowana w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

„Związek Odwetu”, żołnierz ZWZ. Aresztowana 25.12.1942 r. w Łodzi, a stamtąd 

w maju 1943 r. z wyrokiem śmierci przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła w tym 

obozie 28.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20556/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:22, określenie 

przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1157; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 1074; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., 

W-wa 1988 r., s. 110. 
 

GAŁECZKA HENRYK,  

Urodzony w 1919 r. w Wyrach, syn Stanisława i Jadwigi z d. Suchoń. Absolwent 

Gimnazjum w Mikołowie w 1938 r. Harcerz DH w Mikołowie. Wojskowe 

przeszkolenie odbywał w szkole oficerów zawodowych 73 pp. w Katowicach w 

latach 1938-1939 – stop. wojsk. podchorąży. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Ranny w walce z hitlerowskim agresorem nad 

rzeką Tanwią. Przewieziony do szpitala w Biłgoraju, a potem w Kielcach, lecz 

niestety zmarł w wyniku odniesionych ran 17.12.1939 r. 
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 52; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

GAŁUSZKA HENRYK, 

Urodzony 22.03.1920 r., harcerz w Karwinie – Zaolzie. Rozstrzelany 25/26.08.1943 

r. we Frysztacie przez hitlerowców - w nieznanych okolicznościach.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

GANA JAN, 

Urodzony w 1920 r. w Bytomiu, zamieszkały w Chropaczowie. Od 1933 r. harcerz 

DH przy szkole podstawowej w miejscu zamieszkania. W latach 1938-1939 

drużynowy I DH im. Tadeusza Kościuszki. Pracował w hucie „Zygmunt”. Dnia 

1.09.1939 r. uchodził aż za Sandomierz, a powrócił z ewakuacji 20.09.1939 r. i 

otrzymał pracę na kop. „Bobrek” jako elektryk (pod ziemią). Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną – miał stały kontakt z 

Wojciechem Niederlińskim. Jego działalność konspiracyjna polegała na zbieraniu 

składek przez cały okres okupacji i pomocy rodzinom, których żywiciel przebywał 

w obozie koncentracyjnym lub poległ w kampanii wrześniowej, kolportaż gazetki 

konspiracyjnej, zbieranie broni i amunicji od kolegów, którzy przyjeżdżali na urlopy 

z wojska niemieckiego. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 174. 

 

GARBAS KAROL STEFAN, 

Urodzony w 1922 r. w Tychach, zamieszkały w Rudzie Śl. Od marca 1934 r. należał 

do DH im. K. Pułaskiego w Rudzie Śląskiej. Pod koniec sierpnia 1939 r. z uwagi na 



napiętą sytuację przed wybuchem wojny, wraz z innymi członkami drużyny w 

pogotowiu do obrony miasta (drużyna w 1938 r. przeszła przeszkolenie 

przysposobienia wojskowego). Dnia 1.09.1939 r., ewakuował się z rodziną, a 

powrócił z ewakuacji w końcu września 1939 r. i już od października tegoż roku 

zaangażował się w działalność ruchu oporu - wstąpił do organizacji konspiracyjnej 

Polskiej Organizacji Zbrojnej. Ta organizacja została wchłonięta początkiem 1940 r. 

przez ZWZ. Nieznany jest zakres działania w organizacji, nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 118-119. 
 

GARCZORZ ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 16.06.1912 r. w Zabrzu, zamieszkały w Chorzowie, syn Jana i Florentyny 

z d. Fitzek. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie w rodzinne strony - aresztowany w 

15.04.1940 r. przez gestapo w Chorzowie. Więziony w Sosnowcu, a po 

przesłuchaniach przewieziony do KL Auschwitz, 25.06.1940 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 1146. Zginął w tym obozie - rozstrzelany 

20.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22952/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:00, określenie przyczyny zgonu to: 

septischer Darmkatarrh (septyczny katar/nieżyt jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r. 

s. 30; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 410; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - 
Zeznanie Jana Maloty; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 

61-62, 104. 

 

GARUS JÓZEF ks.,  
Urodzony 16.03.1912 r. W młodości bardzo aktywny harcerz. Po studiach 

teologicznych, święcenia kapłańskie przyjął 28.06.1936 r. Pracował w parafiach: w 

Chwałowicach, Bogucicach, Tychach, Katowicach i MB Bolesnej w Rybniku, 

której był administratorem. W Rybniku zaangażował się po wojnie w odbudowę 

zniszczonego kościoła. W 1949 r., w ramach represji za obronę usuwanej ze szkół 

katechizacji, aresztowany na 6 miesięcy. Po wyjściu z więzienia wikariusz w 

Dąbrówce Wielkiej, a od marca 1950 r. – administrator i proboszcz parafii Matki 

Boskiej Różańcowej w Halembie. Odszedł na wieczną wartę 29.08.1997 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 57. 
 

GASZEK JAN, 

Urodzony 22.12.1912 r., zamieszkały w Godziszowie, gmina Goleszów. W 

młodości harcerz - drużynowy DH w Godziszowie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany i uwięziony w Cieszynie, 

 



zginął 20.03.1942 r. - powieszony w egzekucji publicznej-zbiorowej „Pod Wałką” 

w Cieszynie. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

GAUKS ZDZISŁAW, 
Urodzony w 1917 r. w Dąbrowie Górniczej, harcerz, drużynowy 12 ZDH im. 

Tadeusza Kościuszki w Zawierciu. Aresztowany w Warszawie i przetransportowany 

do KL Gross-Rosen. Zginął w tym obozie w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 43. 

 

GAWENDA MARIAN, pseud. „Burza”, „Żukowski”, 

Urodzony w 1906 r. w Dąbrowie Górniczej i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Wincentego. Do ZHP należał od 1916 r., harcerz z Dąbrowy Górniczej. Zawodowo - 

zatrudniony jako kierownik magazynu w Hucie Bankowej. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

OOB - komendant obwodu. Następnie, od 1940 r. członek nowo organizowanej 

Inspekcji Dąbrowskiej. Aresztowany 22.02.1941 r. i przewieziony do więzienia w 

Kłodzku, Sosnowcu, więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po śledztwie 

przetransportowany do KL Flossenbürg. Przesłany do więzienia we Wrocławiu, tam 

30.04.1943 r. został ścięty gilotyną. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 44. 
 

GAWLIK MAKSYMILIAN, 

Urodzony 11.10.1900 r. w Dziergowicach k/Kuźni Raciborskiej. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy. Po podziale Górnego Śląska zamieszkał w 

Rybniku. Pracownik Huty „Silesia”, działacz harcerski – 

sekretarz Komendy Hufca ZHP w Rybniku, społecznik – członek 

zarządu, sekretarz, bibliotekarz Chóru „Seraf”, członek Związku 

Powstańców Śląskich oraz PCK. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i przewieziony do KL Dachau, a 

następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.  

Przeżył nieludzkie warunki panujące w obozach w których przebywał i wrócił do 

domu, pracował do emerytury w Hucie „Silesia” w Rybniku. Odszedł na wieczną 

warte 24.07.1963 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, 37; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 54. 

 

GAWLIK WANDA, 

Urodzona 29.09.1916 r. w Zawierciu i zamieszkała w tej miejscowości, córka 

Stefana i Janiny z d. Rzepkiewicz. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – członek miejscowej organizacji 

konspiracyjnej „Płomień”, wydającej pismo o tej samej nazwie, kolporterka tego 

pisma. Aresztowana razem z ojcem w początkach października 1940 r. (wcześniej 

aresztowano jej męża Piotra, brata Edmunda Nowackiego – 13.03.1942 r. ściętego 

gilotyną, siostrę Janinę Nowacką). Przez półtora roku była więziona w Opolu, i 

skazana na 3,5 roku więzienia – osadzona w Sosnowcu, a stamtąd w grudniu 1942 r. 

wywieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

 



więźniarka nr 27581. W październiku 1944 r. przetransportowana do KL 

Flossenbürg i tam zarejestrowana jako nr 55325. W styczniu 1945 r. przeniesiona do 

KL Ravensbrück i kolejny raz oznaczona nr 97317. Zginęła w tym obozie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 511; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 113. 
 

GAWRON LIDIA z d. FLASZA, pseud. „ Azalia”, 

Urodzona 26.08.1918 r. w Czeladzi, córka Szymona i Stanisławy z d. Płatek. 

Uczennica Koodekuacyjno - Miejskiej Szkoły Handlowej w Katowicach-

Bogucicach w latach 1933-1936. Członkini Związku Strzeleckiego w tej 

szkole, a także harcerka DH w Czeladzi, zaś w doroślejszym wieku należała 

do Kręgu Seniora w Czeladzi. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – w Związku Orła Białego w 

Czeladzi, żołnierz organizacji konspiracyjnej AK. Długoletnia nauczycielka, 

ukończyła też Szkołę Muzyczną w Cieszynie.  
Bibliografia: Sylwetki Zagłębiaków, s. 47. 

 

GAWROŃSKI JERZY, hm, 

Urodzony 19.02.1908 r. Do harcerstwa wstąpił w 1925 r., członek 

DH przy Seminarium Nauczycielskim w Rogozinie 

Wielkopolskim. W latach 1930-1937 prowadził IX DH im. T. 

Kościuszki w Chwałowicach, a następnie, w latach 1937-1939 - 

szczepowy. W latach 1938-1939 pełnił funkcję zastępcy 

komendanta Hufca Harcerzy w Rybniku. W dniu mobilizacji, w 

sierpniu 1939 r., rozwiązał szczep w Chwałowicach i powołał 

konspiracyjną drużynę harcerzy.  

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - internowany na 

Węgrzech, gdzie pełnił funkcję instruktora harcerskiego oraz współorganizatora 

polskich obozów i szkół. Następnie, przerzucony do okupowanego przez 

hitlerowców kraju, zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej WOP, żołnierz AK. Aresztowany i uwięziony w obozie Griebo nad 

Łabą. Po wyzwoleniu nie powrócił do pracy w ZHP. W roku 1940 na Węgrzech 

otrzymał stopień instruktorski harcmistrza. Odszedł na wieczną wartę16.09.1992 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 134. 
 

GĄSIOR RYSZARD, phm, 

Urodzony w 1912 r. w Chropaczowie, syn Andrzeja. Absolwent Gimnazjum 

Klasycznego w Chorzowie, długoletni harcerz 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w 

Chropaczowie, stopień instruktorski HR. W 1933 r. odbył w 73 PP (Oświęcim) 

służbę wojskową ppor. rezerwy. W 1938 r. ukończył kurs podharcmistrzowski – 

uzyskał stopień instruktorski podharcmistrza. W 1939 r. rozpoczął studia w 

Katowicach, pracując równocześnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 

Chorzowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. z 

przydziałem do 75 PP – Chorzów (dowódca plutonu). Zginął w walce z 

hitlerowskim agresorem w okolicach Biłgoraja. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 44. 

 

GBIORCZYK HENRYK, 

 



Urodzony w 1926 r. w Castrop-Rauxel (Niemcy), zamieszkały w Bytomiu, uczeń 

Gimnazjum Polskiego w Bytomiu, członek ZHP w Niemczech. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i 

osadzony w więzieniu – o nieustalonej nazwie, tam zginął w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 44. 

 

GDYNIA MAGDALENA, 
 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzona 8.07.1923 r. w Mikołowie i zamieszkała w tej miejscowości, córka 

Ignacego i Pauliny z d. Jindrika. Harcerka 2 DH im. Królowej Jadwigi i członkini 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mikołowie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej uczestniczyła w organizowaniu zbiórek odzieży i pieniędzy dla rodzin 

pomordowanych w KL Auschwitz. Podczas masowych aresztowań w Mikołowie – 

zagrożona aresztowaniem, uciekła do ojca, wywiezionego przez Arbeitsamt na 

roboty przymusowe (okolice Stuttgartu) w głąb Niemiec. Niestety, po około 

miesiącu została aresztowana i przetransportowana do KL Auschwitz, 16.07.1942 r. 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8745. Zginęła w tym 

obozie 5.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34821/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 22:15, określenie 

przyczyny zgonu to: Influenza (grypa). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 494; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 311; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 132; Słownik 
uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 113. 

 

GEMBCZYK JAN, 

Urodzony 6.10.1913 r. w powiecie strzeleckim na Śląsku Opolskim. W 1921 r. 

przeprowadził się z rodzicami do Rybnika. Absolwent rybnickiego gimnazjum, tam 

bardzo aktywny harcerz DH. Po ukończeniu gimnazjum, pracownik Magistratu w 

Rybniku - do czasu wkroczenia wojsk hitlerowskich do Rybnika. Już w pierwszych 

dniach okupacji został z magistratu zwolniony i skierowany do różnych prac 

fizycznych w firmach budowlanych. Od początku okupacji hitlerowskiej był 

aktywnym uczestnikiem ruchu oporu POP. Zagrożony aresztowaniem przedostał się 

do Generalnej Guberni. Niestety, 14.06.1940 r. został aresztowany w Krakowie pod 

przybranym nazwiskiem Gemski Marian. Z Krakowa przetransportowany został do 

KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

485. Z uwagi na doskonałą znajomość języka niemieckiego, zatrudniony był w 

wydziale politycznym – przy prowadzeniu ewidencji i dokumentacji obozowej 

więźniów. Wykorzystał tę okoliczność wielokrotnie by ratować życie 

współwięźniom. Ci którym udało się przeżyć obóz, wspominają niemal 

jednogłośnie tak jak Karol Miczajka: „...bardzo wiele dobrych uczynków, 

spełnionych przez Janka bez rozgłosu wobec współwięźniów, jest zapisanych na 

 



Jego koncie”. W październiku 1944 r. przewieziony był do KL Gross-Rosen, a 

stamtąd do KL Buchenwald, gdzie został zamordowany 13.03.1945 r. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 23; Księga 
Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 18; L. Musiolik, Rybniczanie 

słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 55; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL 

Auschwitz, Katowice 1998, s. 26; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 272, 275; 
Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s.241; I. 

Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 41, 153, 155; tegoż autora Działacze 
rybnickiego  ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II., Bielsko-Biała 2003, s. 81, 145, 155, 156.  

 

GEMBKA (GĘBKA) ANTONINA, pseud. „Bronka”,  

Urodzona 21.12.1909 r. w Nowym Sączu, zamieszkała w Mikołowie, córka 

Agrypina i Marii z d. Szypuła. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskim w 

Nowym Sączu, pracowała jako nauczycielka do 1939 r. w Szkole Powszechnej w 

Kostuchnie. Harcerka – drużynowa DH w hufcu ZHP w Mikołowie. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, łączniczka Obwodu Nowy Sącz, pracowała 

także w agendach przerzutów zagranicznych. Aresztowana 14.03.1941 r. i wpierw 

więziona w Nowym Sączu, gdzie podczas przesłuchiwania uszkodzono jej kręgosłup 

– została więc sparaliżowana. Stamtąd przetransportowana do więzienia w Tarnowie, 

a następnie w kwietniu 1942 r. przewieziona do KL Auschwitz. Zmarła na tyfus 

12.05.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 44; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 

Polski 1939-1945, W-wa 1988 r., s. 114; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 391; 

Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 54; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

GIEMZA JAN, 

Mieszkaniec Panewnika – dzielnica Katowic Ligoty, harcerz DH im. Kazimierza 

Pułaskiego w miejscu zamieszkania. Wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu), przy najbliższej sposobności zdezerterował. Zastrzelony 13.10.1944 

r. podczas ucieczki podjętej w obawie przed aresztowaniem.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 44. 

 

GIERLOTKA ANIELA, 

Urodzona w 1926 r., mieszkanka Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerka 

DH – samarytanka w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – w Szarych Szeregach. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej harcerki. 
Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; informacja Mariusz 

Dmetrecki. 

 

GIERLOTKA JÓZEF, HO, pseud. „Gerlic”, 

Urodzony 17.10.1921 r., mieszkaniec Lędzin, syn Jana. Stopień instruktorski 

Harcerz Orli, zastępowy DH. Członek tajnego harcerstwa w Imielinie, pow. 

bieruńsko-lędziński, walczył z bronią w ręku z bojówkami freikorpsu. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Dachau. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego 

harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 99, 126; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 



GIERLOTKA KAROL, HO, 

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz DH 

w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski Harcerz Orli. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – członek Szarych Szeregów. Nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

GLABISZ JAN, 

Urodzony w 1919 r. w Piotrowicach Śl., i zamieszkały w tej miejscowości, syn. 

Romana, przyrodni brat Karola Kornasa. Do ZHP należał od najmłodszych lat w 

miejscu zamieszkania, przed wybuchem II wojny światowej członek Drużyny 

Starszoharcerskiej im. Karola Miarki w Piotrowicach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

SZP. Wysłany w listopadzie 1939 r. przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

fabryki celulozy w Jeleniej Górze, dostarczał organizacji konspiracyjnej poufne 

informacje i materiały konspiracyjne. Aresztowany w 1941 r., przewieziony do 

więzienia w Bytomiu, a tam został osądzony i skazany pod zarzutem przygotowania 

zdrady stanu - na 6 lat ciężkiego więzienia. Więziony w Wołowie, Oławie i Brzegu. 

Odszedł na wieczną warte w maju 1944 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 44. 

 

GLAJCAR N., 

Urodzony (?), harcerz DH w Czeskim Cieszynie, zginął w nieznanych 

okolicznościach podczas okupacji hitlerowskiej. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej. 

 

GŁADKI RAJMUND, 

Urodzony 26.08.1912 r., mieszkaniec w Chorzowie, syn Wincentego i Marii z d. 

Niedzielski. W okresie międzywojennym aktywny harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

25.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1191. 

Zginął w tym obozie 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

23452/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30, 

określenie przyczyny zgonu to: Lungenödem bei Pneumonie (obrzęk płuc przy 

zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 32; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 910. 
 

GŁODEK JÓZEF, pseud. Kazik”, 

Urodzony 8.01.1926 r. w Byczynie pow. chrzanowski, Harcerz w pow. tyskim. W 

1941 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, skąd uciekł i 

podjął pracę jako robotnik drogowy w Jaworznie. W 1943 r. został członkiem 

Byczyńskiej Grupy Gwardii Ludowej w ramach której walczył z hitlerowcami na 

zasadzie walki partyzanckiej. Zginął w nocy 30.04 na 1.05.1944 r. w czasie akcji 

wysadzania toru kolejowego w Imielinie. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 87, 88, 91-
95; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 



GŁODEK STEFAN, 

Urodzony w 1924 r., mieszkaniec Czeladzi, uczeń, harcerz 91 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – partyzant na Ziemi Kieleckiej. Zginął w 1943 r. w bezpośredniej 

walce z Niemcami we wsi Kije, pow. pińczowski.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45. 

 

GŁÓWKA MARIAN, phm, 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Urodzony 3.08.1908 r. w Gnieźnie, syn Kazimierza i Stanisławy z d. Pluta. Od 1917 

r. aktywny członek Skautingu przy Komendzie Hufca Gniezno. W 1928 r. ukończył 

Seminarium Nauczycielskie Męskie w Rogoźnie w Wielkopolsce. Założyciel (jesień 

1928 r.) i drużynowy III MDH im. ks. Józefa Poniatowskiego przy SP nr 3 w 

Radoszowach. Od 9.10.1933 do 1936 r. Komendant Hufca Rydułtowy. W latach 

1928-1939 był nauczycielem w szkołach okręgu rybnickiego, zaangażowany w 

pracę z młodzieżą w harcerstwie, najpierw jako instruktor a potem podharcmistrz 

(10.10.1934 r.). Rozkazem z 9.10.1933 r. mianowany komendantem Hufca 

Rydułtowy. Aresztowany 23.04.1940 r. i 28.04.1940 r. przewieziony do KL 

Dachau, gdzie zarejestrowany został w ewidencji obozowej jako więzień nr 6638. 

Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen i tam zarejestrowany jako więzień nr 

3634. Stamtąd w stanie wyczerpania fizycznego – z przepuklinami i w stanie 

niezdolnym do pracy, przewieziony ponownie do KL Dachau, zarejestrowany jako 

nr 14572. Od 15.12.1940 r. przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany 

jako więzień nr 6994. Do KL Gross-Rosen przeniesiony 13.10.1944 r. i 

zarejestrowany jako nr 74814. Kolejno przeniesiony 15.02.1945 r. do KL Hersbruck 

nr 84673. Jako jeden z nielicznych przeżył tzw. „marsz śmierci” z Hersbruck do 

Dachau, 8.04.1945-24.04.1945 r., i zarejestrowany jako więzień nr 160403. 

Wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie, pracował jako sanitariusz w 

szpitalu obozowym. W oczekiwaniu na transport do kraju, założył i prowadził 

szkoły dla dzieci robotników przymusowych z dawnych polskich ziem wschodnich 

– w miejscowościach Karlfeld 12.06.1945 - 4.08.1945 r. oraz Freiman 

k/Monachium 13.08.1945 - 13.09.1945 r. W latach 1947-1948 był kierownikiem 

Szkoły Przysposobienia Przemysłowego w Bielsku-Białej, a w latach 1949-1951 

założył i był dyrektorem Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-

Białej, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Uniwersytetu Powszechnego CRZZ. 

W latach 1951-1954 nauczyciel w Technikum Mechanicznym - do czasu przejścia 

na emeryturę, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 12. Stopień podharcmistrza 

nadano 10.10.1934 r. Nadwątlone przeżyciami obozowymi zdrowie oraz zbyt 

 



intensywna praca zawodowa oraz społeczna, spowodowały chorobę serca i 

przedwczesną śmierć. Odszedł na wieczną wartę 17.08.1975 r. 
Bibliografia: Pamiętnik M. Główki; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 194. 
 

GNIZA HERBERT, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 4.02.1916 r. w Zabrzu, zamieszkały w Pawłowicach, syn uchodźcy z 

Niemiec – Franciszka i Margarity z d. Waloszek. Harcerz MDH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

20.12.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 7791. 

Zginął 20.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23036/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:45, określenie przyczyny 

zgonu to: Pneumonie (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 72; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 494; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45; Bohaterowie spod 

znaku lilijki, s. 138. 
 

GOJNICZEK WŁADYSŁAW, 

Urodzony 23.10.1915 r., w młodości harcerz w Łyżbicach - Zaolzie. Rozstrzelany 

przez hitlerowców 15.04.1945 r. w Stein n. Dunajem - za działalność w ruchu 

oporu.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

GOLASOWSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 15.05.1905 r., mieszkaniec Karwiny - Zaolzie, w młodości harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK „Harcerz” w 

Karwinie. Zastrzelony przez hitlerowców 25.08.1943 r. - w miejscu zamieszkania. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

GOLASOWSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 22.07.1909 r., mieszkaniec Trzyńca - Zaolzie, w młodości harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Zginął podczas okupacji hitlerowskiej – nieznane bliższe 

informacje. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

GOLDA KAROL, 

 

 

 

 



Urodzony 23.12.1914 r. w Tychach, pow. pszczyński, mieszkaniec Tychów, syn 

Ludwika i Anny z d. Świerczek. Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 2.02.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 18160. Zginął 14/15.05.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 12701/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 21:15, określenie przyczyny zgonu to: Grippe bei 

Körperschwäche (grypa przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 111; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 106; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45.Paj. 111. 
 

GOLENIOWSKI STANISŁAW, 
 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 9.09.1921 r. w Sanoku, zamieszkały w Bielsku. Do szkoły 

podstawowej a później gimnazjum i liceum uczęszczał w miejscu 

zamieszkania. Do ZHP wstąpił w 1933 r. w Szkole im. T. Kościuszki w 

Białej. Dalszą działalność prowadził już w Gimnazjum i Liceum im. J. 

Piłsudskiego w Bielsku. Był uczestnikiem Jubileuszowego zlotu w Spale. Na 

tydzień przed wybuchem wojny, został przydzielony do służby wartowniczej 

w gimnazjum i pełnił tę służbę do 2-go września 1939 r. Za działalność 

konspiracyjną został aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

18.12.1940 r. zarejestrowany został jako więzień nr obozowy 7573. 

Przebywał w obozie do sierpnia 1944 r., pracując w 1940-1941 r. w 

komandzie „Bauchoff” i DKW. W 1941-1942 w IG Farbenindustrie, 

„Bunawerke” w Dworach k/Oświęcimia. W tym też okresie zachorował na 

tyfus plamisty, ale dzięki troskliwej opiece współwięźniów wyzdrowiał - 

wrócił do pracy w DAW. W sierpniu 1944 r. przekazany został transportem 

zbiorowym do KL Ravensbrück. Otrzymał tam nr 9771. Zbiegł z transportu 

ewakuacyjnego pod koniec kwietnia 1945 r., a po zakończeniu wojny wrócił 

do Bielska. Pracował do 1981 r. w Zakładzie „Befared” i stamtąd przeszedł 

na emeryturę. W roku 1986 został odznaczony „Krzyżem Oświęcimskim”. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 65; wg dostarczonego życiorysu. 

 

GOŁKA PAWEŁ, 

Mieszkaniec Mikołowa, harcerz II DH im. Tadeusza Kościuszki. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - dowódca plutonu 

POP w Mikołowie. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 240. 

 

 



GOŁOSZ TEOFIL, 

Urodzony 5.04.1914 r. w Paprocanach - Tychy, zamieszkały w Tychach, syn Jakuba 

i Anny. Harcerz – przyboczny DH w Paprocanach i z-ca komendanta Oddziału 

Młodzieży Powstańczej. Przed wybuchem wojny – w Pogotowiu Harcerskim, pełnił 

służbę patrolową na umocnieniach polowych nad Gostynią. Aresztowany w 1942 r. 

za przedwojenną działalność w ZHP i OMP i przetransportowany do KL Auschwitz, 

gdzie 26.08.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

61602. Następnie przewieziony do KL Buchenwald, i dalej do KL Mauthausen. W 

obozach w których przebywał – członek obozowego konspiracyjnego ruchu oporu. 

Odszedł na wieczną wartę w 1970 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 207; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 83, 102, 126; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

GOMOLA STANISŁAW, 

Urodzony 15.10.1918 r. w Boguszowicach, zamieszkały w Cieszynie, syn Józefa i 

Justyny z d. Kucza, brat Ignacego. W młodości harcerz IV DH w Cieszynie, zaś od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany i po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie przetransportowany do KL Auschwitz, 

gdzie 26.03.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

11095. Zginął 17.08.1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 88; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 129; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

GOMOTUCH JÓZEF, 

Urodzony w 1913 r. w Rudzie Śląskiej, i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1932 

r. harcerz - drużynowy I DH, składającej się z robotników huty „Pokój”. Od 1937 r. 

pełnił funkcję zastępcy hufcowego Nowego Bytomia. Od 3.06.1939 r. powołany do 

wojska, i na reklamacje huty „Pokój” 28.08.1939 r. zwolniony do domu. Po 

powrocie do Rudy Śląskiej, drużyna jego wraz z powstańcami śląskimi była w 

pogotowiu do obrony miasta. Drużyna I oraz krąg starszoharcerski były uzbrojone 

w karabiny ręczne i wchodziły w skład dowództwa powstańczego. Od 19.11.1939 r. 

harcerze organizowali się w grupy ruchu oporu - przede wszystkim zabezpieczano 

majątek harcerski, by nie został zniszczony przez okupanta. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 118-120. 
 

GOSZYC JADWIGA TERESA, 

Urodzona ok. 1920 r. w miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki, 

zamieszkała w Pniówku, córka Józefa i Wiktorii. Harcerka Hufca ZHP w 

Wodzisławiu Śl. Ukończyła gimnazjum w Żorach i dwuletnie Liceum u Sióstr 

Urszulanek w Rybniku. Pomagała w pracach na gospodarstwie rodziców. Od 

początku okupacji hitlerowskiej należała do organizacji konspiracyjnej Inspektoratu 

SZP, żołnierz ZWZ/AK Rejon Rybnik. Po rozbiciu siatki wywiadowczej „Augusta”, 

gestapo urządziło 20.06.1943 r. obławę w domu Goszyców. Ojciec i brat Wojciech 

– partyzant w oddz. „Wędrowiec” – zostali zastrzeleni w pobliżu domu, natomiast 

matkę, Jadwigę, jej siostrę Bronisławę, brata Alojzego i Stanisława, przewieziono 

do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po sadystycznych przesłuchaniach, 



przetransportowani zostali do KL Auschwitz, gdzie Jadwiga 9.08.1943 r. 

zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 54308. Zginęła w 

tym obozie 25.01.1944 r. - zmarła na tyfus.  

Postscriptum: Najmłodszego brata Bernarda wywieziono do obozu dla 

młodocianych w Łodzi, matka z córką Bronisławą i synami przeżyli w obozie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 375, 573; Zbiory J. Delowicza (s. 51 poz. 198 wg Marii Weberowej), skor. 5; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, 
W-wa 1983 r., s. 45; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 121; Harcerki 

1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 391. 

 

GOSZYK ALEKSANDRA z d. RZESZÓTKO, 

Urodzona w 1916 r., zamieszkała w Gliwicach, córka Aleksandra. W dniu 

2.09.1939 r. została ewakuowana razem z wojskiem do Tarnopola, gdyż wraz z 

siostrą należały do DH w miejscu zamieszkania i w ostatnich dniach sierpnia zostały 

wcielone do Przysposobienia Wojskowego. Po powrocie do rodzinnej 

miejscowości, wraz z matką i siostrą, zostały wysiedlone z dotychczas 

zajmowanego mieszkania i zmuszone do zamieszkania w Przydkowicach k/Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

Postscriptum: informacje o ojcu w biogramie Rzeszótko Aleksander. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 45, 46; Zeznanie złożone przed 

OKBZH w Katowicach w dniu 28 kwietnia 1970 r. ; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 46. 

 

GOUSTOR EMILIA, 

Urodzona 5.06.1916 r., w młodości harcerka DH w Ustroniu. W okresie okupacji 

hitlerowskiej aresztowana i przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w tym 

obozie w 1943 r. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek. 

 

GOZDEK HELENA, 

Urodzona 23.11.1921 r. w Wattenscheid - Niemcy, córka Jana i Heleny z d. 

Waleszek. Działaczka harcerska ZHP w Niemczech, uczennica Gimnazjum 

Żeńskiego w Tarnowskich Górach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu. Aresztowana w październiku 1942 r. we 

Wrocławiu, a stamtąd przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1942 r. 

zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27574. Zginęła 

27.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4115/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:55, określenie przyczyny zgonu to: 

Fleckfieber (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 510; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1099; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45; Słownik 

uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 121; Harcerki 1939-1945, opracowanie 
zespołowe, W-wa 1983 r., s. 392. 

 

GÓRA ANTONIA z d. GABSZEWICZ, 

Urodzona 14.02.1904 r. w Warszawie, zamieszkała w Wędryni 

(8), narodowości polskiej, działaczka KPH w Trzyńcu - Zaolzie, 

żona Jana (ur. 15.01.1896 r.). Aresztowana w Warszawie 

12.11.1943 r. - po zastrzeleniu przez gestapowców męża, a 

następnie w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 6.12.1943 r.  



Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. 
Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. Harcerskie ofiary 

drugiej wojny światowej, s. 129; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.4, cz.9 (049); S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 189. 
 

GÓRA JAN, 

Urodzony 15.01.1896 r. w Wędryni (8) – Zaolzie, i zamieszkały 

w tej miejscowości, narodowości polskiej, mąż Antoniny, 

działacz KPH w Trzyńcu, urzędnik hutniczy. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Pod naporem 

wroga zepchnięty z oddziałem na tereny wschodnie, a po 

rozgromieniu przez wojska niemieckie – uniknąwszy niewoli, 

przedostał się do Warszawy i tam kontynuował walkę 

zaangażowany w działalność ruchu oporu.  

Podczas próby aresztowania 12.11.1943 r. w swoim mieszkaniu (po dekonspiracji 

organizacji, której był członkiem), zginął 12.11.1943 r. ostrzeliwując się - w 

nierównej walce z przeważającą liczbą gestapowców. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary drugiej wojny światowej, s. 129; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.4, cz.9, 049; S. Zahradnik, 
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 189. 

 

GÓRA LEON, 

Urodzony 30.04.1924 r. w Orzegowie – dzielnica Rudy Śląskiej, i zamieszkały w tej 

miejscowości, uczeń szkoły średniej, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie w marcu 1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień wychowawczy nr E-1481. 

Po jakimś czasie przeniesiony do KL Dachau, gdzie zginął 20.04.1942 r. 
Bibliografia: : I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 793; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45. 
 

GÓRNIAK NINA, 

Urodzona 24.08.1915 r., mieszkanka Czeskiego Cieszyna, w młodości bardzo 

aktywna harcerka - drużynowa HPC w Czeskim Cieszynie. Przebywając w 

Rzeszowie, tam ciężko ranna podczas działań wojennych (nieznane okoliczności 

zranienia) - zmarła 7.09.1939 r. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

GRABIEC ERYK,  

Urodzony 11.03.1912 r. w Biertułtowach, i zamieszkały w Radlinie k/Rybnika, syn 

Józefa. Harcerz DH im. W. Jagiełły w Radlinie-Biertułtowy, komendant Koła 

Młodzieży Powstańczej w Radlinie, z zawodu drogomistrz. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, rozpoczynając od 

harcerskiego ruchu oporu, później w Organizacji Orła Białego i ZWZ. Aresztowany 

przez donos 10.04.1942 r. i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie 

zginął 13.06.1942 r. ścięty gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 23; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 45; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 75. 
 

GRABIŃSKI BRUNON, 

 



Mieszkaniec Orzegowa – dzielnica Rudy Śl., przyboczny 1 DH im. Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r., zginął w walce z hitlerowskim agresorem we wrześniu tegoż 

1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45. 

 

GRADEK RUDOLF, 

Urodzony 13.12.1912 r. w Karwinie-Solca - Zaolzie. Ukończył 3 

klasy Gimnazjum Realnego w Orłowej, zamiłowany w 

ogrodnictwie i sadownictwie – podjął pracę, jako ogrodnik przy 

kopalni w Karwinie. Aktywny społecznik – członek Chóru 

mieszanego Macierzy Szkolnej, członek Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, w młodości bardzo aktywny w Związku 

Harcerstwa Polskiego w Karwinie.  

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność dla ruchu oporu 

– organizacji konspiracyjnej „Odwet”, należał do sekcji propagandowej. 

Aresztowany 31.01.1941 r. przez zdradę i więziony w Cieszynie, a stamtąd 

przetransportowany do więzienia w Raciborzu, później do Rawicza, a po kilku 

tygodniach do KL Gross-Rosen. Dalej, przeniesiony do KL Flossenbürg, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji, jako więzień nr 35659. Odzyskał 

wolność 14.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
 

GRODOŃ WINCENTY, hm, 

Urodzony 29.03.1916 r. Do ZHP wstąpił w 1925 r. i został 

członkiem - zastępowym III DH im. St. Żółkiewskiego w 

Rybniku-Ligocie. W 1937 r. otrzymał nominację na 

podharcmistrza i z phm. Pawłem Szymikiem założył w 

Boguszowicach 17 DH im. Karola Chodkiewicza. Po roku pracy, 

na polecenie Komendy Hufca, wrócił na funkcję drużynowego do 

Ligoty. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 

1939 r. i w walce z hitlerowcami dostał się do niewoli.  

Po powrocie do Rybnika końcem 1939 r. nawiązał kontakt z organizacją 

konspiracyjną POP, Szarymi Szeregami, a następnie żołnierz ZWZ/AK. Pełnił 

funkcję łącznika kompanii. Podczas organizowania lokali kontaktowych w powiecie 

cieszyńskim został aresztowany. W maju 1945 r. zgłosił się do pracy w Komendzie 

Hufca Rybnik. Reaktywował szczep i III MDH im. St. Żółkiewskiego w Rybniku-

Ligocie. W latach 1945-1949 był kierownikiem Referatu Imprez i Obozów Hufca 

Rybnik. Po wznowieniu działalności ZHP, w okresie od 1956 do 1958 r. pełnił tę 

samą funkcję oraz pracował w szczepie w Rybniku-Ligocie, działając w Komitecie 

Budowy Domu Harcerza. Był jednym z inicjatorów połączenia hufców Rybnik-

Miasto i Rybnik-Powiat w Hufiec Ziemi Rybnickiej. Od czasu połączenia hufców 

pełnił funkcję kwatermistrza hufca (15.10.1959 – 03. 1969 r.), członek Rady Hufca 

(1959-1971), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca (1971-1973 oraz 1975-

1980), członek Komisji Rewizyjnej Hufca (1973-1975). Od 1980 r. przewodniczący 

Komisji Historycznej Hufca Rybnik. Wielokrotny komendant i kwatermistrz 

 

 



obozów Szczepu Rybnik-Ligota i Hufca Rybnik. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi 

dla ZHP” oraz Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Stopień instruktorski 

harcmistrza nadano Rozkazem KChK L9/58 z 15.10.1958 r. Odszedł na wieczną 

wartę 28.09.1981 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 136/137; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 211. 

 

GROHS DE ROSENBURG WŁADYSŁAW, pseud. „Feliks”, „Skarga”, 

Urodzony 18.07.1910 r. w Krakowie, syn Franciszka i 

Małgorzaty z d. Sehn. W Chrzanowie ukończył Gimnazjum im. 

ks. S. Staszica, zaś dalszą naukę kontynuował w Seminarium 

Duchownym w Krakowie, i w 1933 r. przyjął święcenia 

kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wsi Zawoja, później 

obowiązki wikarego wypełniał w Milówce k/Żywca i w 

Czernichowie pod Krakowem.  

W 1938 r. został przeniesiony do Oświęcimia, gdzie został katechetą w Gimnazjum 

im. ks. S. Konarskiego. Był także instruktorem harcerstwa. W pierwszych dniach 

września 1939 r. wraz z uczniami gimnazjum ukrył na plebanii dokumenty 

kancelarii szkolnej i zbiór biblioteczny. W okresie okupacji zaangażował się w 

działalność ruchu oporu. Działał w ZWZ/AK. Był członkiem sztabu tej organizacji, 

pełniąc funkcję kapelana Obwodu Oświęcimskiego ZWZ/AK (i równocześnie 

Inspektoratu Bielskiego ZWZ/AK). Po utworzeniu KL Auschwitz aktywnie włączył 

się do działań na rzecz więźniów. Działał w tajnym Komitecie Niesienia Pomocy 

Więźniom Politycznym KL Auschwitz. Organizował konspiracyjną przesyłkę 

żywności i lekarstw do obozu. Dla uwięzionych księży przekazywał hostie, wino 

mszalne i małe kielichy, aby mogli świadczyć współwięźniom potajemnie posługi 

religijne. Wikarówka ks. Grohsa w Oświęcimiu była do końca lipca 1942 r. lokalem 

konspiracyjnym. Odbywały się tam spotkania i odprawy, spotykali się tam łącznicy, 

odbierano przysięgi od członków ZWZ/AK. W nocy z 16/17.07.1942 r. został 

aresztowany. Przebywał w siedzibie gestapo w Oświęcimiu, później przeniesiono go 

do więzienia w Katowicach, skąd po dziesięciu dniach został zwolniony. Na 

polecenie władz okupacyjnych został przeniesiony do Kęt. Tam kontynuował swoją 

działalność konspiracyjną w ramach AK. Aresztowany ponownie 10.11.1944 r., 

przewieziony został z Kęt do KL Auschwitz i umieszczony w bloku nr 11 („Blok 

Śmierci”). W nocy z 17/18.01.1945 r. brał udział w marszu ewakuacyjnym Z 

Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a następnie transportem kolejowym dotarł do KL 

Mauthausen, gdzie 5.05.1945 r. został wyzwolony. Po powrocie do Polski podjął 

swoje obowiązki kapłańskie, początkowo w Jaworznie, później w Kętach, w parafii 

Osiek k/Oświęcimia, Wieliczce. Zmarł 20.12.1977 r. Za bohaterską działalność w 

czasie okupacji odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, czterokrotnie 

Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Armii Krajowej i pośmiertnie Krzyżem 

Oświęcimskim. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 
Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., z opr. Heleny Ślisz. 

 

GRUCA TEODOR,  

Mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, nauczyciel, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany 11.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony 

 



został do KL Buchenwald. Przeżył w ciężkich warunkach egzystencji obozowej i 

11.04.1945 r. doczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

GRUDZIŃSKI ZDZISŁAW, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 21.05.1920 r. w Będzinie, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, uczeń 

Gimnazjum im. W. Łukasińskiego a także przyboczny, (HO) ZDH w Dąbrowie 

Górniczej. Aresztowany i w transporcie z rejencji katowickiej przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 22.04.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 15150. Zginął w tym obozie 15.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 99; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 45. 

 

GRUSZCZYK ANTONI, 
Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Władysława Jagiełły w Biertułtowicach. W 

pierwszym dniu września 1939 r., pełniąc dyżur w urzędzie gminnym harcerze 

zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie wraz z innymi 

harcerzami i byłymi powstańcami, za czynny opór wkraczającym wojskom 

hitlerowskim, przewiezieni samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie 

posłużono się nimi jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do 

wkraczających żołnierzy Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz 

niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Następnie wywieziono ich do Raciborza, 

gdzie przed zgromadzoną na rynku ludnością - urządzono sąd polowy. Oskarżano 

ich podczas bicia i poniżania jako morderców volksdeutschów. Z rynku odwieziony 

do więzienia w Rybniku, gdzie podczas przesłuchań byli bardzo bici i maltretowani. 

Po jakimś czasie zwolniony do domu. Niezależnie od tych szykan okupanta – do 

zakończenia wojny – zaangażowany był w działalność ruchu oporu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

GRYCMAN JERZY, 
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, student. Bardzo aktywny działacz ZHP w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i 

przetrzymywany w więzieniu gdzie zginął zamęczony podczas przesłuchań – brak 

bliższych informacji o miejscu uwięzienia oraz dacie śmierci. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRYGIERCZYK ZDZISŁAW ZBIGNIEW, 

Urodzony 28.03.1927 r. w Dziedzicach. Wstąpił do harcerstwa w marcu 1938 r., i 

należał do 1939 r. do I MDH im. ks. J. Londzina w Dziedzicach. W kwietniu 1941 r. 

wywieziony na przymusowe roboty rolne do Niemiec. Po powrocie z Niemiec 

zaangażował się w pracę przy remoncie i porządkowaniu „Domu Harcerza”. W 

 



1945 r. wstąpił do I MDH im. M. Łaszczoka w Dziedzicach. Pełnił dyżury na 

dworcu kolejowym i w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, przy obsłudze 

rodaków powracających do kraju. W tymże 1945 r. zastępowy oraz przyboczny, w 

1946 r. wódz Gromady Zuchowej przy DH im. M. Łaszczoka.  
Bibliografia: Opracowanie Bronisława Janika – Dzieje jednego spotkania. 

 

GRYZEŁKO WŁADYSŁAW,  

Urodzony 16.06.1912 r. w Bestwinie, harcerz od 30.11.1928 r. 

DH im. A. Mickiewicza w Białej Krakowskiej. założyciel 1 DH 

im. Tadeusza Kościuszki w Bestwinie w 1933 r. Po ukończeniu 

seminarium nauczycielskiego, od 17.12.1934 r. pracował jako 

nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Ruszczy. 

Następnie, 1.09.1936 r. powierzono mu obowiązki kierownika 

szkoły na terenie Połańca i Ruszczy gdyż w sąsiedniej wsi była 

cała kolonia niemiecka.  

W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał w woj. kieleckim, gdzia prowadził 

tajne nauczanie oraz współpracował z oddziałem partyzanckim „Jędrusie”. 
Bibliografia: Dorota Surowiak – Bestwina. 

 

GRZĄDZIEL SALOMEA, 

Urodzona 29.10.1892 r. w Rudzie Śl. i zamieszkała w tej miejscowości. Bardzo 

aktywna działaczka ZHP, a od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ/AK. 

Zajmowała się opieką nad rodzinami aresztowanych i ściganych konspiratorów. 

Aresztowana i przewieziona do KL Oranienburg. Zginęła w tym obozie – nieznane 

są okoliczności oraz data śmierci tej harcerki. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 129. 

 

GRZBIELA JAN, hm, 

Urodzony 24.01.1902 r. Organizator harcerstwa na Śląsku. 

Uczestnik powstań śląskich i działacz plebiscytowy. Komendant 

Hufca Rybnik od 15.10.1925 do 1.03.1926 r. W latach 1930-1935 

komendant Chorągwi ZHP w Katowicach. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działacz ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla 

Hufca Rybnik”. Stopień instruktorski harcmistrza nadano 

Rozkazem Naczelnika ZHP nr 10 z 25.04.1928 r. Odszedł na 

wieczną wartę 1.12.1989 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 138. 

 

GRZBIELA JÓZEF, 

Urodzony ?, Mieszkaniec Chorzowa, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W 

okresie okupacji hitlerowskiej, prawdopodobnie zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. Aresztowany i przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest 

dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 105. 
 

GRZBIELA WILHELM, 

 

 



Urodzony 20.05.1906 r. w Wójtowej Wsi, od 1922 r. mieszkaniec Mikołowa, syn 

Alojzego i Marii z d. Chudoba, Harcerz I DH w Wójtowej Wsi, absolwent Śląskich 

Zakładów Technicznych, potem pracownik Huty w Gliwicach. Powstaniec śląski w 

III Powstaniu Śl. na terenie Mikołowa, członek Związku Polaków w Niemczech, w 

latach 1926-1929 górnik kop. „Rokitnica”, w latach 1931-1939 pracownik kopalni 

Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, w 1932 r. członek i przewodniczący 

Polskiego Związku Pracowników Przemysłowych i Handlowych w Mikołowie, w 

latach 1922-1939 r. członek Chadecji. Aresztowany w 1939 r. i więziony w 

Mikołowie, Pszczynie, skąd przewieziony został do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przesłany do KL Auschwitz, gdzie 

27.11.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 6592. 

Zwolniony z obozu 17.10.1941 r., podjął pracę w Czułowskiej Fabryce Papieru w 

okresie 1942-1945. Kierownik i inicjator uruchomienia Papierni w Mikołowie po 

zakończeniu wojny w 1945 r. Członek PPS w latach 1945-1948, członek PZPR, zaś 

od 1948 r. dyrektor Mikołowskich Zakładów Papierniczych. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 55; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 60; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

GRZEGORZ HELENA z d. STROKOSZ, 
 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 13.01.1919 r. w Końskiej, zamieszkała w Trzyńcu - Zaolzie, córka Józefa, 

narodowości polskiej, nauczycielka, w młodości bardzo aktywna harcerka w 

Końskich. Od początku okupacji hitlerowskiej wraz z mężem zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – żołnierz w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, 

łączniczka w obwodzie jabłonkowskim. Aresztowana w pierwszych dniach marca 

1943 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie przewieziona do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po sadystycznych przesłuchaniach 

przesłana do KL Auschwitz, gdzie 9.03.1943 r. zarejestrowana została w obozowej 

ewidencji, jako więźniarka nr 54311. Zginęła w tym obozie 29.02.1944 r. – 

rozstrzelana. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 573, 704; materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie 
ofiary drugiej wojny światowej, s. 129; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 96; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 46; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 
Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 129; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 393. 

 

GRZEGORZ HENRYK, pseud. „Ogwar”, 

Urodzony 28.07.1905 r. w Stonawie, narodowości polskiej. Ukończył polską szkołę 

powszechną, a później uczył się zawodu ślusarza. Odznaczał się działalnością 

społecznikowską - członek Macierzy Szkolnej, Związku Powstańców Śląskich, 

 



Polskiego Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Siła”, w szkole 

należał do drużyny harcerskiej.  

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej „Związek 

Odwetu”, działał w komórce sabotażowej. Dwukrotnie 

aresztowany - pierwszy raz uwięziony 1.01.1941 r. i zwolniony, 

drugi raz 20.07.1941 r. (nieznane miejsca uwięzienia) i zwolniony 

z więzienia po wstawiennictwie Bürgermeistra R. Przybyły. 

Obawiając się kolejnego aresztowania, do końca okupacji 

ukrywał się u znajomych w Stonawie. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

GRZEGORZ JADWIGA, 

Mieszkanka Rybnika, aktywna działaczka ZHP w miejscu zamieszkała. Od 

początku okupacji zaangażowana w działalność ruchu oporu – w szeregach SZP, 

POP, a po jej dekonspiracji – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Od września 

1940 r. prowadziła punkt kontaktowy Inspektoratu ZWZ w Rybniku. Aresztowana 

18.12.1940 r. i przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie w 1943 

r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 59; J. Klistała, Działacze rybnickiego 
ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 210; Zbiory J. Delowicza (relacja Marii Weber). 

Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 46; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 

Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 129. 
 

GRZEGORZ N., 

Mieszkaniec Cieszyna, w młodości drużynowy DH w Cieszynie. Nieznane są 

okoliczności w jaki sposób przedostał się na Zachód – a tam walczył z hitlerowskim 

agresorem w PSZnZ i poległ w Anglii, jako lotnik PSP-RAF. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
129;  Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek. 

 

GRZYB MARIAN, HR, 
Urodzony 14.11.1914 r. w Krakowie, syn Teofila i Julii z d. 

Kmiecik. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Dziedzicach, 

zatrudniony został na kolei – pracował w węźle kolejowym w 

Dziedzicach. Do ZHP - DH im. ks. J. Londzina przy Szkole 

Powszechnej w Dziedzicach należał od 1927 r. od 1934 r. 

Wpierw przyboczny, a od 1935 r. drużynowy. Od 1937 r. 

kierował drużyną im. Żwirki i Wigury przy Szkole Powszechnej 

w Czechowicach, mieszczącej się obok Kopalni „Silesia”.  

Następnie, harcerz DH im. P. Stalmacha, stopień instruktorski Harcerz 

Rzeczypospolitej. Od marca 1938 do maja 1939 r. odbywał służbę wojskową. Po 

wyjściu z wojska objął przewodnictwo DH im. B. Pierackiego przy Rodzinie 

Kolejowej w Dziedzicach, którą prowadził aż do wybuchu wojny. Doszedł do 

zaszczytnego stopnia Harcerza Rzeczypospolitej. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. w 3 Pułku Podlaskim. Uniknąwszy niewoli, po 

powrocie z kampanii, w Dniu Święta Zmarłych tj. 1.11.1939 r., harcerze z 

Czechowic i Dziedzic postanowili, jak co roku, złożyć na grobie powstańców 

 

 



śląskich wieniec z biało-czerwonymi szarfami. Wśród miejscowych Niemców 

wzbudziło to wściekłość. Powiadomiono miejscową żandarmerię. Niemcom nie 

udało się aresztować harcerzy, gdyż wszyscy zaangażowani w tę akcję zdążyli 

uciec. M. Grzyb był zbyt popularny i znany ze swej pracy harcerskiej, więc jeszcze 

tego samego dnia, w późnych godzinach nocnych został aresztowany w swoim 

domu. W drodze na gestapo próbował ucieczki. Niestety, został śmiertelnie trafiony 

siedmioma kulami. Następnego dnia rodzina została powiadomiona o możliwości 

zabrania ciała, ale zakazano urządzania oficjalnej ceremonii pogrzebowej. Harcerz 

Marian Grzyb był pierwszą ofiarą okupanta hitlerowskiego na terenie Czechowic i 

Dziedzic. 
Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 46; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 

z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 11; Życiorysy harcerek i harcerzy z Hifców Bielsko 

Biała Krakowska i Bielsko, którzy oddali Zycie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu 

Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 35 – 38. 
 

GRZYWA ERNEST, 

Urodzony 25.03.1914 r. w Łaziskach Górnych, harcerz DH w Tychach, nauczyciel w 

Szkole Powszechnej w Żwakowie-Tychach. Brał udział w obronie Śląska we 

wrześniu 1939 r., zamordowany przez bojówkę Freikorpsu 8 lub 9.09.1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 46; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

GUBALA HELENA z d. DYMARSKA, pseud. „Hela”, 

Urodzona 9.01.1910 r. w Sosnowcu i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Tomasza i Teofilii z d. Wróblewska. 

Absolwentka seminarium nauczycielskiego, nauczycielka szkoły 

w Sosnowcu, a od 1932 r. w Kielcach, tam też harcerka DH, 

instruktorka i referentka PWK w Wojewódzkim Związku Straży 

Pożarnych w Kielcach. Od 1937 r. zamieszkała w Gdyni. Z 

chwilą wybuchu wojny wróciła do Sosnowca, gdzie od 1940 r. 

zaangażowała się w działalność ruchu oporu – konspiracyjnej 

Organizacji Orła Białego, potem łączniczka Komendy Obwodu 

ZWZ/AK Sosnowiec.  

Aresztowana wiosną 1942 r. i przetransportowana do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła 22.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12701/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 17:33, określenie 

przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 669; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 184; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, W-
wa 1988 r., s. 130, 131;  

 

GUERTLER JOACHIM, pseud. „Krawiec”, 

Urodzony w 1918 r. w Rudzie Śl., syn Szymona, student teologii w Śląskim 

Seminarium Duchownym w Krakowie, członek kręgu starszoharcerskiego. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zatrudniony jako robotnik montażowy, i 

 



równocześnie zaangażowany w działalność ruchu oporu - inicjator i organizator PSZ 

na Śląsku we wrześniu 1939 r. Od stycznia do września 1941 r. komendant – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ Ruda Śl. Aresztowany 6.09.1941 r. w 

Rudzie Śl., i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie z wyroku 

sądowego został ścięty gilotyną 3.12.1942 r.  
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 36;Praca zbiorowa, Wszystko co 
nasze, W-wa 1983 r., s. 46. 

 

GUERTLER JÓZEF, 

Urodzony w 1925 r. w Katowicach, zamieszkały w Rudzie Śląskiej. Od 17.09.1939 

r. jako harcerz, zaangażował się w działalność konspiracyjną ZHP. W ramach walki 

z okupantem, wykonywał szeroko pojęty sabotaż sprzętów i maszyn będących w 

użytkowaniu Niemców lub na ich potrzeby. Niestety, w nocy 7.09.1941 r., 

prawdopodobnie przez donos, gestapo przybyło do ich domu (rodziców) i 

przeprowadziło rewizję. Wraz z braćmi Joachimem oraz Stefanem aresztowani i 

zaprowadzeni na komisariat policji, potem przewiezieni do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Stamtąd przeniesieni do więzienia w Katowicach, a po 

przesłuchaniach Józef został zwolniony do domu. Od grudnia 1941 r. zaangażowany 

w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej PSZ. Organizował placówki 

konspiracyjne w Goduli, Orzegowie, Rudzie Śląskiej i okolicach. Aresztowany 

drugi raz 2.09.1944 r. i uwięziony w Gliwicach, gdzie śledztwo trwało 3 tygodnie. 

Po śledztwie przetransportowany do KL Auschwitz, stamtąd 2.01.1945 r. 

przetransportowany został do KL Gross-Rosen, i dalej do KL Litomierzyce, gdzie 

został oswobodzony. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 123- 131. 

 

GUT ROMAN, 

Urodzony w 1913 r., mieszkaniec Jaworzna, rzemieślnik. Instruktor drużyny 

rzemieślniczej ZHP w Jaworznie, Aresztowany, i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 30.06.1944 r. 
Bibliografia: - I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 709; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 46; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

GUZY AUGUSTYN, 

Urodzony w 1917 r. w Bytkowie – dzielnica Siemianowic Śląskich, i tam 

zamieszkały. Harcerz - drużynowy DH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce z hitlerowskim agresorem na 

terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli (internowany w obozie 

jenieckim w ZSRR) i tam zaginął (prawdopodobnie zamordowany wiosną 1940 r. 

przez funkcjonariuszy NKWD). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 46. 

 

GWIAZDA FRANCISZEK, phm, 

 

 

 

 

 



Urodzony 27.01.1915 r. w Strzemieszycach, pow. będziński, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Franciszka i Władysławy z d. Garbiński. Instruktor 7 ZDH w 

Strzemieszycach, stopień instruktorski podharcmistrz, pracował jako nauczyciel. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany i w transporcie z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 13.02.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

10287. Zginął w tym obozie 18.10.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

3021/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:30, 

określenie przyczyny zgonu to: Lungen- und Rippenfellentzündung (ropne 

zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 82; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 21; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 47. 

 

GWÓŹDŹ DOMINIK, pseud. „Domin”, 

Urodzony 27.07.1898 r. w Rychwałdzie, zamieszkały w 

Pietwałdzie - Zaolzie, narodowości polskiej, syn Adolfa i Zofii z d. 

Niezgoda, zamieszkały w Piotrowicach. Po ukończeniu szkoły 

wydziałowej, kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Pracował, jako nauczyciel w 

Rydułtowach pow. rybnicki. W młodości harcerz, a później, jako 

nauczyciel - opiekun drużyn harcerskich w Pietwałdzie i 

Piotrowicach.  

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w styczniu 1943 r. i po 

krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie przeniesiony do 

KL Auschwitz, zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

23412/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:29, 

określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 682; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 898; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 

157; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (016); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego - 
Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 129; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 149. 

 

HABELOK ALEKSANDER, 

Urodzony w 1924 r., mieszkaniec Nowego Bierunia, brat Pawła. Harcerz DH w 

miejscu zamieszkania, przed wybuchem wojny członek patrolu obywatelskiego. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – członek Szarych 

Szeregów. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

HABELOK PAWEŁ, HO, 

Urodzony w 1922 r., mieszkaniec Nowego Bierunia, brat Aleksandra. Harcerz DH w 

miejscu zamieszkania – stopień instruktorski Harcerz Orli, przed wybuchem wojny 

członek patrolu obywatelskiego. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany 

w ruchu oporu – członek Szarych Szeregów. Nieznany jest dalszy okupacyjny los 

tego harcerza. 

 



Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

HADAS JÓZEF, 

Urodzony w 1923 r. w Brzozowicach-Kamieniu – dzielnica Piekar Śląskich, i 

zamieszkały w tej miejscowości, syn Pawła (powstańca śląskiego), i Klary z d. 

Kubica, uczeń SLTZN w Katowicach, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Podczas 

okupacji zatrudniony jako górnik w kopalni „Rozbark”. Od początku okupacji 

hitlerowskiej wraz z bratem Ryszardem zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Wraz z Hubertem Hatko współzałożyciel organizacji konspiracyjnej OZNP w 

Tarnowskich Górach i Mikołowie. Aresztowany w październiku 1941 r. i 

przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po przesłuchaniach i 

osądzeniu na karę śmierci, powieszony w egzekucji zbiorowej-publicznej 18.11.1941 

r. w Brzozowicach-Kamieniu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 47. 

 

HADAS RYSZARD, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 21.02.1925 r. w Brzezinach Śl., zamieszkały w Brzozowicach-Kamieniu 

– dzielnica Piekar Śląskich, syn Pawła (powstańca śląskiego) i Klary z d. Kubica. 

Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej wraz z 

bratem Józefem zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek organizacji 

konspiracyjnej OZNP, kolporter konspiracyjnej prasy. Aresztowany i przewieziony 

do KL Auschwitz, gdzie 13.02.1942 r. zarejestrowany został w ewidencji obozowej 

jako więzień nr 22328. Zginął w tym obozie 11.04.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 4825/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

9:20, określenie przyczyny zgonu to: Herzschwäche bei Grippe (niewydolność serca 

przy grypie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 128; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 325; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 47; Szymon 

Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

HAJDUK ZOFIA z d. POLIWODA, pseud. „Jadzia”, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Urodzona 16.05.1920 r. na Śląsku Opolskim w Wójtowej Wsi, córka Franciszka i 

Franciszki z d. Langosz. Po podziale Śląska w 1922 r. Wójtowa Wieś pozostała w 

granicach państwa niemieckiego. W 1926 r. rozpoczęła naukę w polskiej szkole 

powszechnej w miejscu zamieszkania, a następnie kontynuowała naukę w Polskim 

Gimnazjum Żeńskim w Raciborzu z siedzibą w Tarnowskich Górach. W 1936 r. 

powróciła do Wójtowej Wsi, i rozpoczęła intensywną pracę społeczną: prowadziła 

sekretariat Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej (ZPMK) na Śląsku Opolskim z 

siedzibą w Opolu, była kolporterką polskiej prasy „Katolik”, „Nowiny Codzienne”, 

drużynowa harcerskiej gromady zuchów, instruktorka towarzystw młodzieżowych, 

udzielała się w amatorskim ruchu teatralnym. W sierpniu 1939 r. przeszła w Polsce 

dwutygodniowy kurs przygotowawczy do służby wywiadowczej. 11.09.1939 r. 

została aresztowana wraz z grupą czołowych działaczy polskich, i 6.10.1939 r. 

wywieziona do KL Ravensbrück, gdzie zarejestrowana została jako więźniarka nr 

2241. Zwolniona z obozu 6.04.1940 r., ale pracowała najpierw u brata na roli, a 

później, od 25.09.1940 r. w hurtowni towarów spożywczych. Była zobowiązana do 

ciągłego meldowania się w gestapo. Niezależnie od tego, zaangażowała się w 

działalność ruchu oporu – żołnierz Inspektoratu Opolskiego AK o kryptonimie 

„Skorpion”. Pracując w hurtowni miała możność zdobywania, oczywiście 

nielegalnego, kartek żywnościowych i towarów spożywczych dla rodzin 

aresztowanych oraz dla pracujących w Opolu robotników przymusowych i jeńców. 

Utrzymywała kontakty z jeńcami brytyjskimi i wysyłała regularnie meldunki do 

„Zabrzeskiego” dotyczące spraw wojskowych oraz ekonomicznych na 

Opolszczyźnie. Ponownie aresztowano ją 8.07.1943 r. na skutek denun cjacji w 

Lublińcu. W więzieniu lublinieckim przebywała 8 miesięcy. W dniu 28.02.1944 r. 

wysłana została do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowana była jako więźniarka nr 

75711. Dnia 18.01.1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie kolejowym przewieziona do KL 

Ravensbrück. Stamtąd znowu ewakuowana w głąb Niemiec, i podczas jednego z 

licznych nalotów bombowych udała się jej ucieczka z transportu – i na piechotę 

dotarła do Opola, gdzie niedługo po powrocie podjęła pracę zarobkową oraz 

działalność społecznikowską. Z jej inicjatywy zorganizowano w Wójtowej Wsi 

chór, amatorski zespół teatralny, reaktywowano ZHP, powstał Dom Ludowy. Od 

1955 r. do 1978 r., czyli do przejścia na emeryturę, zatrudniona była w 

Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

HALA JERZY, 

Urodzony w 1917 r. w miejscowości Godula – dzielnica Rudy Śl., i zamieszkały w 

tej miejscowości, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zginął w nieznanych 

okolicznościach w czasie działań wojennych w 1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 47. 
 

HALAMA JÓZEF, 

Urodzony 2.03.1920 r. w Ustroniu i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie 

międzywojennym harcerz DH w miejscu zamieszkania, a także aktywny członek 

Związku Młodzieży Katolickiej. Po ukończeniu Gimnazjum w Cieszynie w 1939 r. 

zamierzał rozpocząć studia wyższe lecz z nastaniem okupacji hitlerowskiej w 



grudniu 1939 r. zmuszony został przez „Arbeitsamt” w Cieszynie do podjęcia pracy 

przymusowej w hucie w Trzyńcu. 

Ze względu na znaczną odległość miejsca pracy od miejsca 

zamieszkania, zakwaterowany był w baraku robotniczym w 

Trzyńcu, i raz w tygodniu przyjeżdżał do Ustronia. Noc z 8 na 

9.11.1944 r. spędzał w Trzyńcu. Tam aresztowany, zaprowadzony 

do miejscowości Leszna Górna, gdzie 10.11.1944 r. z 

nieustalonych powodów został przez hitlerowców rozstrzelany. 
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 51; 

archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.13, cz. 24 (119); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 129. 

 

HALAMA RUDOLF, 

Urodzony 29.06.1900 r. w Sibicy, syn Pawła i Anny z d. Gociek. W 1914 r. ukończył 

Szkołę Wydziałową Macierzy Szkolnej w Cieszynie, w której w 1912 r. został 

członkiem-założycielem Drużyny Skautowej. W pierwszej wojnie światowej był 

żołnierzem Legionu Cieszyńskiego (najmłodszy legionista ziemi cieszyńskiej), 

trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, później był powstańcem śląskim. Po 

zakończeniu pierwszej wojny światowej ukończył w 1921 r. zaocznie naukę w 

Cieszyńskiej Szkole Handlowej. W latach 1921-1933 inspektor Zarządu Spółdzielni 

Polskich w Czeskim Cieszynie. Przez następne 5 lat kierował Bankiem 

Spółdzielczym w Cieszynie. Był gorącym rzecznikiem i działaczem Koła Przyjaciół 

Harcerstwa, działaczem polskich organizacji społecznych, teatralnych, redaktor 

Gwiazdki Cieszyńskiej. W latach 1929-1939 zasiadał w Radzie Miejskiej Miasta 

Cieszyna, będąc czynnym i aktywnym jej członkiem. W 1935 r. kandydował do 

Sejmu Śląskiego. W latach 1938-1939 dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności w 

Trzyńcu - Zaolzie. Zmobilizowany (stop. wojsk. podporucznik), brał udział w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął - prawdopodobnie 

zamordowany wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Z Kozielska pisał do rodziny 30.11.1939 r. W Katyniu 

niezidentyfikowany.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 89; 

Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999, s. 46; A. 

Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 69; T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 130; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

HAŁA WŁADYSŁAWA z d. BŁACHUT, 

Urodzona 20.03.1906 r. w Krakowie, zamieszkała w Knurowie, pow. rybnicki, 

córka Jana, nauczycielka. Żona Józefa - pierwszego hufcowego w Knurowie. W 

młodości instruktorka harcerska DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w tajnej organizacji knurowskiej ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej OOB, a następnie żołnierz ZWZ/AK. Aresztowana 

28.08.1942 r. za udzielanie pomocy w ucieczkach żołnierzom radzieckim – jeńcom 

z obozu w Knurowie, oskarżona także o sabotaż gospodarczy. Osadzona była w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach. Sądzona przez Standgericht w Katowicach, 

skazana na śmierć i zgilotynowana w katowickim więzieniu 20.04.1943 r. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 39; Praca zbiorowa, Wszystko co 

 



nasze, W-wa 1983 r., s. 47; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 135; 
Zbiory J. Delowicza; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 394; Bohaterowie spod znaku 

lilijki, s. 207-208. 

 

HAŁACZ EMANUEL, 

Urodzony 19.10.1898 r. w Łazach - Zaolzie, zamieszkały w Orłowej, narodowości 

polskiej. Ukończył Szkołę Wydziałową w Łazach, a później kształcił się w 

Gimnazjum Realnym w Orłowej - matura w 1917 r. W latach szkolnych należał do 

aktywnych działaczy drużyny harcerskiej. Podczas plebiscytu na Śląsku 

Cieszyńskim pracował w Radzie Narodowej w Cieszynie i w tym okresie został 

aresztowany przez Czechów. Następnie studiował medycynę na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie - lekarz. Początkowo pracował, jako asystent w lecznicy 

Spółki Brackiej w Chorzowie, później został dyrektorem Szpitala Pszczyńskiego 

Bractwa Górniczego w Mikołowie i lekarzem naczelnym Zakładu św. Józefa w 

Mikołowie. Był prezesem PCK w Mikołowie. W 1938 r. powrócił do Orłowej na 

Zaolziu i został lekarzem naczelnym Szpitala Kopalnianego. Podczas okupacji 

opuścił Zaolzie i osiedlił się w Krakowie, gdzie zaangażował się w działalność 

ruchu oporu - organizacji konspiracyjnej „Odwet” inż. F. Kwaśnickiego. Dla 

organizacji tej organizował lekarstwa, leczył polskie rodziny i członków podziemia. 

Aresztowany 5.08.1941 r. przez zdradę i osadzony w więzieniu Montelupich w 

Krakowie, tam rozstrzelany 15.09.1941 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 91; 

Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 142. 
 

HAŁACZEK LEOPOLD, phm, pseud. „Tadek”, „Góra”, „Herman”, „Leopold 

Wala”, 

Urodzony 29.09.1912 r. w Bottrop, pow. Recklinghausen 

(Westfalia), syn Teofila i Marii z d. Jezusek. Rozpoczął naukę w 

Szkole Ludowej w Bottrop, ale przenosząc się z matką do 

kolejnych miejscowości zmieniał także szkoły. Mieszkał między 

innymi w Zabetkowie w pow. raciborskim, w Wierzbiu w pow. 

lublinieckim, i w Krzyżkowicach w pow. rybnickim. Od 

1.09.1926 r. wstąpił do Państwowego Gimnazjum w Rybniku i 

uczęszczał do niego do l.05.1932 r. Powodem przerwania nauki 

po sześciu klasach, była choroba i śmierć matki.  

Z dniem l.11.1932 r. wstąpił do dwuletniej Szkoły Rolniczej w Rybniku, którą 

ukończył 24.03.1934 r. W 1927 r. wstąpił do ZHP, a dwa lata później w 1929 r. 

założył drużynę harcerską w Krzyżkowicach, którą kierował do l.04.1933 r. 

Stopień instruktorski podharcmistrz. Na przełomie 1935-1936 r. odbywał służbę 

wojskową w Dubnie. Po zwolnieniu z wojska, pracował jako urzędnik w 

kopalni „Charlotta” w Rydułtowach, równocześnie prowadził agenturę 

ubezpieczeń spółki „Silesia” i działał społecznie. Od początku wojny zaangażował 

się w działalność konspiracyjną w okolicy Rybnika. Jesienią 1940 r. zwolniono 

go z pracy za „... manifestowaną polskość”, a 18.12.1940 r. został aresztowany. Po 

sześciu tygodniach udało mu się zbiec i przy pomocy kolegów z organizacji 

konspiracyjnej ZWZ przedostał się do Czech, gdzie pod zmienionym nazwiskiem 

prowadził pracę konspiracyjną w okolicy Orłowej na Zaolziu jako zastępca 

 



komendanta ZWZ/AK. Zdrada konfidenta gestapo spowodowała, że 16.01.1943 r. 

został zatrzymany przez gestapo, ale próbując ucieczki został postrzelony w głowę, 

i tak ranny uwięziony w cieszyńskim więzieniu, a po trzech miesiącach 

przewieziony do KL Auschwitz i osadzony na bloku 11. Dnia 14.08.1944 r. 

wraz z trzynastoma innymi więźniami przewieziony do miejscowości Kocierz 

Moszczanicki k/Rychwałdu i tam zginął w egzekucji zbiorowej -publicznej 

przez powieszenie. Po egzekucji, zwłoki 13 ofiar egzekucji przewiezione 

zostały do krematorium w KL Auschwitz. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 21; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 63; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989, s. 
97; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 48, 54-58, 76-78, 83, 103-106, 108, 117; 

Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 275, 276; I. Libura, Z dziejów domowych 

powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 382; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach 

koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 188, 194, 197; Zbiory J. Delowicza; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 47. 
 

HAŁAS ALOJZY, hm, 

Urodzony 13.06.1903 r. W latach 1934-1939 drużynowy drużyn: 

zuchowej przy SP nr 1 w Rybniku, VII DH w Hufcu Rybnik, a w 

latach 1936-1939 - V DH im. R. Traugutta przy SP nr 2 w 

Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. W 1946 r. opiekun V DH i instruktor 

zuchowy w Komendzie Hufca. Od 1956 r. drużynowy X DH im. 

Władysława Jagiełły, a od 1959 r. szczepowy szczepu przy ZSZ 

w Rybniku.  

Od powstania w 1965 r. Technikum Mechanicznego w Rybniku do 1972 r. - 

szczepowy drużyn działających w ZSZ nr 2 w Rybniku. Od 1972 r. opiekun 

Drużyny Starszoharcerskiej przy ZSG w Niedobczycach. Twórca koncepcji gromad 

zuchowych, które przyjęły się w całym związku. Od 1982 r. członek 

Instruktorskiego Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca w Rybniku. Odznaczony 

Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik” oraz 

honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień instruktorski harcmistrza 

nadano Rozkazem KChK L 6/63 z 01.05.1963 r. Odszedł na wieczną wartę 

28.08.1985 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 139. 

 

HAMERLA FRANCISZEK, 

Mieszkaniec Żor, nauczyciel, członek KPH w Żorach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Majdanek. Zginął w tym obozie 22.01.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum domowe hm. Longina Musiolika. 

 

HAŁOŃ EDWARD, pseud. „Szarota”, „Boruta”, „Mak”,  
Urodzony 17.03.1921 r. w Brzeszczach k/Oświęcimia, syn Piotra i Marianny z d. 

Malinowska. Po ukończeniu szkoły powszechnej i pierwszej klasy Koedukacyjnego 

Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, kontynuował naukę w 

Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, gdzie 

należał do harcerstwa.  

 



W kwietniu 1940 r. rozpoczął pracę w kopalni w Brzeszczach, w 

warsztacie ślusarsko-kowalskim. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu - do 1940 r. żołnierz 

ZWZ/AK Obwodu Oświęcim, a od 1941 r. w Obwodzie 

Chrzanów-Siersza. Następnie, działał w brzeszczańskiej grupie 

Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) na terenie przyobozowym, 

której głównym zadaniem było niesienie pomocy więźniom KL 

Auschwitz.  

Osobiście świadczył pomoc materialną dla więźniów, zdobywał dla nich lekarstwa, 

niejednokrotnie przemycając je z Generalnego Gubernatorstwa na teren 

przyobozowy. Zajmował się też organizowaniem ucieczek więźniów. Jesienią 1943 

r., zagrożony aresztowaniem, musiał opuścić Brzeszcze i przeniósł się do Krakowa. 

Tam kontynuował swą konspiracyjną działalność, już w szeregach OKR PPS. 

Zajmował się nadal sprawami KL Auschwitz i organizowaniem pomocy dla 

więźniów. Z ramienia OKR PPS pełnił rolę łącznika pomiędzy Krakowem a 

brzeszczańską grupą PPS i konspiracją socjalistyczną na terenie przyobozowym. 

Współdziałał też z innymi organizacjami, które prowadziły akcję pomocy. Po 

wojnie, zdał eksternistyczną maturę w Collegium Nowodworskiego w Krakowie, 

ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracując 

w tym okresie w Instytucie Pamięci Narodowej, a w latach 1947-1948 również w 

redakcji „Robotnika”. W 1954 r. podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk (PAN) w 

Warszawie, w latach 60 tych był dyrektorem generalnym PAN, w latach 1971-1973 

sekretarzem II Kongresu Nauki Polskiej, następnie organizatorem i kierownikiem 

Biura Społecznej Działalności Naukowej PAN i Centrum Upowszechniania Nauki 

PAN. Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyżem Grunwaldu, Medalem Zwycięstwa i Wolności. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 172. 

 

HANZEL JÓZEF, 

Urodzony 30.01.1915 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, syn Józefa i Franciszki z d. Kocur. Ukończył Polskie Gimnazjum Realne w 

Orłowej - matura w 1936 r., w gimnazjum aktywny harcerz, działał też w 

Stowarzyszeniu Robotniczym „Praca”. Po maturze pracował, jako urzędnik w 

centralnej płuczce kop. „Barbara” w Karwinie. W okresie okupacji hitlerowskiej 

wysłany przez Arbeitsamt do pracy przymusowej w kop. „Henryk”, gdzie pracował, 

jako wozak dołowy, tam zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 17.12.1942 r. przez zdradę i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 17.03.1943 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 108697. Zginął 2.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23410/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 18:39, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 300, 682; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 896; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, 

s. 99; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum 

 



Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 80. 

 

HARDT WOJCIECH, 

Urodzony w 1889 r. w Łodzi, mieszkaniec Pszowa, członek KPH w miejscu 

zamieszkania, był fanatykiem harcerskim i pracując jako goniec w magistracie, 

resztę czasu poświęcał dla harcerstwa. Przed wybuchem wojny, dyrektor kop. 

„Anna” w Pszowie, działacz Kół Przyjaciół Harcerstwa. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 1.10.1939 r. i 

i pobity za to, że ośmielił się bronić przed rozstrzelaniem grupę harcerzy 

radlińskich, z którymi przez pewien czas był więziony. Przetrzymywany w areszcie 

gestapo w Rybniku, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen. Zginął w tym 

obozie – nieznana data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 

r., s. 79. 
 

HATKO HUBERT, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Brzozowic-Kamienia – dzielnica Piekar Śląskich, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu, wraz z J. Hadasiem współzałożyciel 

OZNP w pow. Tarnowskie Góry i Mikołowie. Aresztowany 13.10.1941 r., skazany 

na karę śmierci, dnia 18.11.1941 r. powieszony w zbiorowej-publicznej egzekucji w 

Brzozowicach-Kamieniu. Umierał z okrzykiem „Niech żyje Polska”. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48. 
 

HELIŃSKI JAN, HO, pseud. „Janek”, 
Urodzony w 1923 r w Mysłowicach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Franciszka, powstańca wielkopolskiego. Od 1934 r. harcerz DH, stopień 

instruktorski Harcerz Orli, uczeń Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki w 

Mysłowicach. W sierpniu 1939 r., brał udział w pogotowiu harcerskim na 

ewentualność wybuch wojny – w obsłudze stacji radiowej, reflektorów 

przeciwlotniczych, łączności. Aresztowany 27.11.1939 r. i przetransportowany do 

więzienia w Katowicach. Tam po uciążliwym śledztwie, z braku konkretnych 

zarzutów, 22.12.1939 r. został zwolniony do domu. W 1940 r. przystąpił do 

(powołanej przez harcerzy) nielegalnej organizacji „Ku Wolności”, która w 1942 r. 

przekształciła się w Polski Związek Wolności. Wydawane były polskie ulotki o 

treści „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Nie rzucim ziemi” i wzywanie do oporu wobec 

zarządzeń władzy okupacyjnej. W kwietniu 1940 r. kolportował prasę 

organizacyjną: „Braciom na otuchę”, „Ku Wolności”, „Orzeł Biały” i „Kilof 

Śląski”. Aż do wyzwolenia był członkiem PZW.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 108-109. 
 

HELIOSZ ALOJZY, 

Urodzony 9.01.1915 r. w Niedobczycach k/Rybnika. Uczeń rybnickiego 

gimnazjum, harcerz X DH im. Tadeusza Kościuszki w Niedobczycach. Po 

maturze w 1933 r. studiował ekonomię w Poznaniu – ukończył studia w 1937 

r. We wrześniu 1939 r. z chwilą rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej 

zwolniony z pracy w kopalni „Rydułtowy”.  



Poszukiwany przez policję niemiecką, ukrywał się i 

wyjechał do Niemiec, ale powrócił po jakimś czasie na 

Śląsk Opolski, tam został aresztowany 10.08.1943 r. 

Więziony w Opolu, Legnicy, Berlinie, w obozie w Wolfen 

Bütel w Brandenburgii. Skazany wyrokiem z 14.12.1943 r. 

na osiem lat więzienia, zginął prawdopodobnie rozstrzelany 

w obozie w Brandenburgii w ostatnich dniach wojny. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 64; Księga Pamiątkowa 
Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947,1947 r., s. 23; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew 

Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 87. 

 

HEŁM JERZY, 

Urodzony w 1917 r. w miejscowości Godula – dzielnica Rudy Śl., syn Jana, 

powstańca śląskiego. Od 1927 r. należał do w ZHP. W 1936 r. powołany do czynnej 

służby wojskowej jako radiotelegrafista. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zepchnięty w walce z agresorem hitlerowskim na tereny 

wschodnie, zginął w tymże wrześniu 1939 r. - pod Modlinem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48. 

 

HEMRYT ALOJZY, pseud. „Koń”, 

Urodzony 1919 r. w Imielinie, pow. bieruńsko-lędziński. i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Wojciecha, Harcerz, członek Rady Drużyny DH im. Karola 

Miarki w miejscu zamieszkania. Przed wybuchem wojny w Pogotowiu Harcerskim - 

zaangażowany w pomoc w akcji ewakuacyjnej, opiekował się uchodźcami z nad 

niemieckiej granicy. Prześladowany przez miejscowych renegatów. Odmówił 

przyjęcia volkslisty, a mimo to przymusowo wcielony do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu). Zginął w nieznanych okolicznościach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 104, 126; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

HENEL ROMAN, phm, 

Urodzony w 1908 r. w Częstochowie i zamieszkały w tej miejscowości. Instruktor 19 

DH im. Zawiszy Czarnego w Częstochowie, stopień instruktorski podharcmistrz. 

Zawodowo pracownik umysłowy. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu, członek Szarych Szeregów. Pracując w kopalni „Wręczyca” 

zorganizował w 1940 r. w Generalnej Guberni bojową drużynę starszych chłopców. 

Aresztowany w 1941 r. wraz z phm J. Nurczyńskim. Wpierw więziony w 

Częstochowie-Zawodzie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau, gdzie zginął w 1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48. 
 

HERBSZTRAJT LUCJAN, 

Urodzony w 1919 r. w Częstochowie i zamieszkały w tej miejscowości, syn Lucjana, 

brat Wiesława, harcerz 18 DH im. Tadeusza Kościuszki na Rakowie - Częstochowa, 

absolwent szkoły rzemieślniczej, rezerwista 27 PP w Częstochowie. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, członek Szarych 

Szeregów. Aresztowany w listopadzie 1939 r. wraz z bratem, zginęli 29.06.1940 r. 

pod Olsztynem k/Częstochowy. Pośmiertnie odznaczeni Odznaką Grunwaldu. 

 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48. 
 

HERBSZTRAJT WIESŁAW, 
Urodzony w 1922 r. w Częstochowie, i zamieszkały w tej miejscowości, brat 

Lucjana, harcerz 18 DH im. Tadeusza Kościuszki na Rakowie - Częstochowa, 

absolwent szkoły rzemieślniczej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany 

w działalność ruchu oporu, członek Szarych Szeregów. Aresztowany w listopadzie 

1939 r. wraz z bratem, zginęli 29.06.1940 r. pod Olsztynem k/Częstochowy. 

Pośmiertnie odznaczeni Odznaką Grunwaldu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48. 

 

HERMACH URSZULA z d. GRUSZCZYŃSKA, hm, pseud. „Irena”, 

Urodzona 2.09.1907 r. w Gorlicach i zamieszkała w tej miejscowości. Absolwentka 

Seminarium Nauczycielskiego w miejscu zamieszkania, hufcowa Hufca w 

Świętochłowicach, stopień instruktorski harcmistrz, instruktorka, członek Komendy 

Chorągwi Śląskiej w Katowicach. Od 1927 r. nauczycielka szkół powszechnych na 

Śląsku, działaczka społeczna. W okresie okupacji hitlerowskiej wróciła do Gorlic, 

tam zaangażowała się w działalność ruchu oporu - czołowa działaczka Szarych 

Szeregów, żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, komendantka Wojskowej 

Służby Kobiet obwodu Gorlice. Brała udział w tajnym nauczaniu, organizowała 

pomoc dla jeńców i wysiedlonych Polaków, współpracowała z partyzantami, działała 

w zakresie łączności i pomocy sanitarnej. Aresztowana 22.07.1943 r. i więziona w 

lokalnym więzieniu w Gorlicach, gdzie zmarła 6.08.1943 r. - zamęczona podczas 

sadystycznego śledztwa. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 138; Praca zbiorowa, 
Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 48; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 395. 

 

HERMEK ALOJZY, pseud. „Koń”, 

Urodzony w 1919 r. w Imielinie, pow. bieruńsko-lędziński. syn Wojciecha. 

Harcerz 1 DH im. Karola Miarki w Imielinie, zastępowy, członek rady drużyny. W 

dniach od 15.08. do 3.09.1939 r. jako członek Pogotowia Harcerzy w Imielinie 

działał z bronią w ręku w punktach obserwacyjnych w Hołdunowie i Wesołej 

k/Mysłowic. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu - członek Szarych Szeregów. Przymusowo wcielony do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu), przy najbliższej okazji zdezerterował – za co został zastrzelony w 

1944 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49. 

 

HLOND MARIA-BOŻENA, 

Urodzona w 1924 r., zamieszkała w Katowicach, harcerka IV DH (HO) w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej wysiedlona do Bytomia, gdzie 

pracowała jako asystentka dentysty. Od początku okupacji zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – organizowała pomoc dla więźniów obozów 

koncentracyjnych i jeńców wojennych. Zginęła 4.02.1944 r. – w nieznanych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 140; Harcerki 1939-

1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 396. 
 

HNIDA ALOJZY, HR, 



Urodzony 30.05.1908 r. w Tychach, zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Walentego i Łucji z d. Cyranek. Od 1920 r. należał do harcerstwa - MDH im. B. 

Chrobrego w Katowicach-Załężu, przy szkole powszechnej. W drugiej połowie 

1927 r. podjął pracę w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach i do tego czasu był 

drużynowym drużyny w Tychach. W czasie pracy w Katowicach został wciągnięty 

przez Jordan-Łowińską do pracy w Komendzie Chorągwi w Katowicach. Stopień 

instruktorski Harcerz Rzeczypospolitej, organizator Szarych Szeregów w Tychach, 

potem żołnierz organizacji konspiracyjnej AK. Od 3.09.1939 r., uchodził wraz z 

całą rodziną w okolice Chełma Lubelskiego, gdzie dostał się do niewoli - 

internowany w Lublinie. Stamtąd przy sprzyjających okolicznościach uciekł do 

Radomia, gdzie ponownie dostał się do niewoli i przetransportowany został do 

Kluczborka. Po odtransportowaniu do Katowic i zwolnieniu do domu (koniec 

września), w miejscu zamieszkania musiał się codziennie meldować w posterunku 

żandarmerii. Aresztowany 12.04.1940 r. w Tychach, a następnie przesłany do 

gestapo w Katowicach. Stamtąd, w połowie 1940 r. w transporcie zbiorowym 

przetransportowany do KL Dachau, i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony 

do domu w grudniu 1940 r. z obowiązkiem podjęcia pracy w kopalni „Jaworzno”. 

W lutym 1942 r. ponownie aresztowany pod zarzutem pracy konspiracyjnej w 

Szarych Szeregach. Wywieziony do KL Auschwitz, gdzie 26.03.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 111002. W kwietniu 1944 r. 

zwolniony do domu.  
Bibliografia: Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 308; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 231-233; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-

1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 105, 126; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

HOFFMAN HENRYK, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 1.10.1914 r. w Antoniewie k/Poznania, syn Michała i Anny z d. 

Kolendowicz, zamieszkały od lat dwudziestych w Bielsku. Po szkole powszechnej 

uczeń Państwowego Gimnazjum w Bielsku, harcerz – sekretarz komendy hufca w 

latach 1934-1938 r. Aresztowany za działalność konspiracyjną w organizacji 

ZWZ/AK, przewieziony przez gestapo w Bielsku do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, skąd po śledztwie przesłany został do KL Auschwitz, 26.05.1943 r. 

zarejestrowany został w obozowej dokumentacji jako więzień nr 123025. Zginął 

25.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23314/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:13, określenie przyczyny zgonu to: 

„plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 343; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 72 
wykazu); Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 802; 

informacja córki U. Świerczek; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-

Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49. 

 



HOLEK PAWEŁ, 

Urodzony 21.09.1920 r., mieszkaniec Gotartowic. W okresie międzywojennym, 

harcerz XIII MDH w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – współzałożyciel i członek komendy 

organizacji konspiracyjnej PTOP, zastępca Al. Frelicha. Zginął podczas strzelaniny, 

jaka wywiązała się w trakcie jego aresztowania w domu rodzinnym w nocy z 22 na 

23.05.1942 r. w Gotartowicach. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49. 

 

HOLA HENRYK, 

Urodzony 28.01.1918 r., mieszkaniec Chwałowic pow. rybnicki. W okresie 

międzywojennym, harcerz - zastępowy IX MDH w Chwałowicach. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął 18.09.1939 r. pod Janowem 

Lubelskim. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 83; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49. 

 

HOLECZEK FRANCISZEK, 

Urodzony w 1913 r., mieszkaniec Suchej Góry – dzielnica Bytomia, opiekun 8 DH 

im. Jana Zamoyskiego w miejscu zamieszkania, urzędnik państwowy. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej POP i OZNP. Aresztowany 14.11.1941 r. i więziony w Tarnowskich 

Górach, a następnie w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Zginął 16.02.1942 r. w 

egzekucji publicznej - powieszony w Suchej Górze. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49. 
 

HORN SONIA MAGDALENA, 

Urodzona 30.11.1923 r. w Katowicach-Nikiszowcu, córka Berty. Harcerka DH i 

uczennica Gimnazjum w Mysłowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB, a 

następnie od 1940 r. żołnierz ZWZ/AK, kolporterka drukowanej w rodzinnym domu 

tajnej gazetki „Braciom na otuchę”. Aresztowana i osadzona w więzieniu 

Montelupich w Krakowie, skąd przesłana była do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a stamtąd, po przesłuchaniach, 13.06.1943 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück. Zwolniona tuż przed zakończeniem wojny - 

zginęła w czasie nalotu na Berlin. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 141; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 49; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 396. 
 

HUDZIEC FRANCISZEK, 

Urodzony 19.11.1921 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, syn Franciszka i Marii z d. Fusek. W młodości aktywny harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23352/1943 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:23, określenie 

przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca). 



Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 682; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 838, nr id. 56800; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – 

Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie ofiary drugiej wojny światowej, s. 133; Ofiary okupacji 

hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 99; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 80. 

 

HULIN KONRAD, 

Urodzony 17.02.1921 r. mieszkaniec Michałkowic, harcerz DH im. Adama 

Mickiewicza w miejscu zamieszkania, górnik kop. „Michał”. Już jako 17-letni 

chłopak związał się z ruchem oporu. W lutym 1942 r. wspólnie z harcerzem Jerzym 

Jaśkowskim, usiłowali przedostać się przez granicę do Szwajcarii i dalej na Zachód 

do PSZnZ. Niestety, przez nieprzewidziane okoliczności, Hulin został ciężko ranny 

(postrzelony) i razem zostali ujęci już na terytorium szwajcarskim. Przekazani 

Niemcom, po krótkim procesie w sądzie wojskowym, zapadł wyrok kary śmierci. 

Wyrok został wykonany po upływie około 6 miesięcy w Stuttgarcie 27.07.1943 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 162; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 50. 

 

HYLA ALOJZA, pseud. „Lojzka”, 

Urodzona w 1915 r. w Boguminie na Zaolziu, córka Macieja i 

Anny. Harcerka Drużyny Starszoharcerskiej w Dziedzicach, 

członkini Pogotowia Harcerek. W czasie okupacji hitlerowskiej 

pracowała jako ekspedientka w sklepie spożywczym w 

Dziedzicach. Zaangażowała się także w działalność konspiracyjną 

w tajnej organizacji harcerek, żołnierz organizacji ZWZ/AK, 

prowadziła skrzynkę kontaktową w sklepie, w którym pracowała.  

W domu posiadała radiostację nadawczą, prowadzac nasłuch 

radiowy. Aresztowana 12.02.1943 r. za działalność konspiracyjną, 4.11.1943 r. 

przewieziona do więzienia w Katowicach a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66649. Zginęła w 

tym obozie 12.01.1944 r.  

Postscriptum: W KL Auschwitz zginęła także jej matka i dwie siostry Stefania 

oraz Aniela, brat Tadeusz.  
Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 50; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 601; Krystyna Wójcicka, Żeński ruch 
harcerski w okręgu Bielsko i Białej w latach 1925-1939 Bielsko-Biała 1986 r.; Słownik uczestniczek walki o 

niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 143; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 

r., s. 397. 
 

HYLA TADEUSZ, 

Urodzony 2.09.1920 r. w Boguminie - Zaolzie, syn Macieja i 

Anny. Rodzina Hylów osiedliła się w Czechowicach w 1928 r. 

Należał do DH w Czechowicach a po ukończeniu Szkoły 

Powszechnej rozpoczął naukę w Państwowej Szkole 

Przemysłowej w Bielsku. Tam należał do II DH w Bielsku. Od 

najmłodszych lat należał nie tylko do harcerstwa, ale był również 

zapalonym sportowcem. Po maturze podjął pracę jako technik w 

Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach.  
 

 



Od początku okupacji hitlerowskiej, mimo że miał zaledwie 19 lat, zaangażował się 

w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK. Wraz z siostrami 

wykorzystywał do celów konspiracyjnych, przechowywaną w domu rodziców 

radiostację nadawczą. Należał do organizacji ruchu oporu pod nazwą „Racławice”. 

Podejrzewany przez władze okupacyjne o działalność konspiracyjną był 

przesłuchiwany, ale z braku dowodów nie został aresztowany. Gdy jednak inny z 

przesłuchiwanych członków organizacji „Racławice” wymienił jego imię i 

nazwisko, został aresztowany w czerwcu 1943 r. Przez kilka tygodni był 

przesłuchiwany na gestapo w Bielsku. Następnie, został przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, skąd udało mu się przesłać do Czechowic 

nazwisko zdrajcy. Mimo wymyślnych tortur nie wydał nikogo. Po śledztwie 

przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 19.05.1943 r. - został 

rozstrzelany pod ścianą śmierci na dziedzińcu bloku 11.  

Postscriptum: Gestapo aresztowało także całą jego rodzinę. Przewieziono 

4.11.1943 r. do KL Auschwitz-Birkenau matkę Anielę nr obozowy 66648 (ur. 

27.05.1887 r. w Bystrej, zginęła 26.12.1943 r.) siostry: Anielę, nr obozowy 66653 

(zginęła 22.02.1944 r.), Stefanię nr obozowy 66647 (zginęła 3.02.1944 r.) i Alojzę – 

jak wyżej. Jedynie ojcu udało się przeżyć w KL Buchenwald i w 1945 r. wrócił do 

Czechowic.  
Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 50; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 
z dziejów zhp w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. 

Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 10; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 40, 41.  

 

HAŁA WŁADYSŁAWA z d. BŁACHUT, 

Urodzona 20.03.1906 r. w Krakowie, córka Jana. Wdowa po górniku, matka dwójki 

małych dzieci. Nauczycielka i instruktorka harcerska w Knurowie k/Rybnika. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność konspiracyjną w 

Organizacji Orła Białego, a następnie w organizacji ZWZ/AK. Aresztowana 

28.08.1942 r. za udzielanie pomocy w ucieczkach żołnierzom radzieckim – jeńcom 

z obozu w Knurowie, oskarżona także o sabotaż gospodarczy, osadzona była w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach. Sądzona przez Standgericht w Katowicach, 

skazana na śmierć i zgilotynowana w katowickim więzieniu 20.04.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

IDZIK BERNARD, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 21.01.1914 r. w Żyglinie pow. Tarnowskie Góry, zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w 

 



kampanii wrześniowej w 1939 r. ppor. lotnik-mechanik. Po powrocie z kampanii, 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 30.10.1942 r. zarejestrowany został w 

ewidencji obozowej jako więzień nr 72050. Zginął w tym obozie 12.12.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 219; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 50; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.  
 

IMACH JAN, 

Urodzony w 1899 r. w Sosnowcu, działacz harcerski - opiekun drużyn ZHP w 

Chorzowie, nauczyciel gimnazjum męskiego, dyplom uniwersytecki. Należał do 

skautingu w Zagłębiu Dąbrowskim jeszcze w pierwszych latach jego działalności. 

Członek POW i uczestnik III Powstania Śl. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej Gwardii 

Ludowej WRN. Aresztowany 15.12.1943 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony 

do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie 

przetransportowany do KL Auschwitz – umieszczony w bloku 11. Osądzony 

26.05.1944 r. na karę śmierci – zginął przez rozstrzelanie w tym samym dniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 708; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 50; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

ISAAK ZOFIA ALICJA, 

Urodzona 28(29).11.1921 r. w Pułtusku k/Warszawy, zamieszkała w Zawierciu, 

córka Aleksandra i Wiktorii z d. Szyndler. Harcerka DH i absolwentka Państwowego 

Liceum w Zawierciu. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu. Od jesieni 1939 r. członkini organizacji konspiracyjnej 

„Płomień”, kolporterka gazetki o tej samej nazwie, OOB, żołnierz ZWZ Obwodu 

Zawiercie. Aresztowana 18.08.1940 r. i więziona w Opolu, Sosnowcu. Osądzona 

12.12.1941 r. i skazana na 5 lat pobytu w obozie KL Auschwitz, gdzie 18.12.1941 r. 

zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27583. Zginęła w 

tym obozie – w pierwszej połowie 1943 r. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 146; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 
 

ISAKOW KOKA, 

Mieszkaniec Strzemieszyc, harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

IWA PAWEŁ, 

Urodzony w 1921 r. w Katowicach, zamieszkały w Chorzowie. Od 1933 r. harcerz 8 

DH przy Szkole Zawodowej Ogólnej w Chorzowie. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej praktykował w Śląskich Liniach Autobusowych – równocześnie 

przeniósł się do 20 DH przy kop. „Barbara-Wyzwolenie” – zastępowy, przyboczny. 

W pierwszych dniach września 1939 r. w mundurku harcerskim i z bronią walczył 

przeciw freikopfrzystom z Chorzowa. Aresztowany 4.09.1939 r., lecz dzięki 

skutecznym staraniom matki zwolniony po paru dniach do domu. Początkiem 1940 



r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej POP. Niestety, w kilka dni później został 

wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Jeleniej Góry - do firmy 

Mueller und Kozik, która specjalizowała się w wykonywaniu części do samolotów, 

łodzi podwodnych, min głębinowych oraz instalacji w fabrykach chemicznych. W 

firmie tej pracował około półtora roku, i wraz z kolegą też harcerzem z Rudy 

Śląskiej utworzyli komórkę konspiracyjną wykonując w tej firmie sabotaż. Z 

powodu choroby płuc (gruźlica) pod koniec 1943 r. został zwolniony z pracy i 

powrócił do domu. Nieznany dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 93-94. 
 

IZAARD MIECZYSŁAW, 

Urodzony w 1912 r. w Częstochowie, i tam zamieszkały, działacz harcerski w 

miejscu zamieszkania, nauczyciel. Zginął 13.08.1940 r., rozstrzelany w nieznanych 

okolicznościach w Apolonce k/Częstochowy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 

 

IZYDORCZYK TADEUSZ, 

Urodzony w 1921 r. w Częstochowie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Adama, 

harcerz - ćwik DH im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie - w dzielnicy „Ostatni 

Grosz”. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu - członek Szarych Szeregów. Aresztowany 5.06.1944 r. i tego samego dnia 

został rozstrzelany w Olsztynie k/Częstochowy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 
 

JABCZYŃSKA JÓZEFA z d. WAGA, HP, 

Urodzona 10.03.1908 r. w Niwce – dzielnicy Sosnowca, córka 

Michała i Rozalii z d. Brajler. W 1923 r. ukończyła 

siedmioklasową Szkołę Powszechną w Zawierciu – i w 1918 r. 

wstąpiła w szeregi ZHP. Następnie, uczęszczała do Państwowego 

Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Zawierciu – z maturą 

w 1928 r. W tym też okresie została komendantką Hufca ZHP 

Zawiercie – zdobyła stopień Podharcmistrzyni.  

W tym samym 1928 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka tymczasowa w szkole w 

Wysokiej, gdzie pracowała do 20.07.1940 r. Po zamknięciu szkoły przez 

hitlerowców, uczyła dzieci na tajnych kompletach. Aresztowana 4.10.1940 r. za 

kolportaż tajnej gazetki „Płomień”, otrzymała wyrok Sondergerichtu11 - trzy lata 

ciężkiego więzienia. Więziona w Lublińcu, Opolu, Fordonie, Sosnowcu i w KL 

Flossenbürg, zarejestrowana jako więźniarka nr 51300. Z tego obozu 3.12.1943 r. 

została przewieziona do KL Ravensbrück, i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 

33634. Od 31.08.1944 r., przetransportowana pod Marienbaad. Odzyskała wolność 

7.05.1945 r. – wyzwolona przez wojska amerykańskie. Od 15.11.1948 r. podjęła 

pracę w Szkole Pracy Społecznej w Górkach Wielkich, zaś w 1951 r. 

przeprowadziła się do Ustronia – stale pracując z młodzieżą. W 1965 r. przeszła na 

emeryturę, lecz co należy podkreślić, przeszło 80 lat pełniła służbę w ZHP. W 1995 

r. otrzymała stopień Harcmistrza Polski, a w 1996 r. Srebrny Krzyż Harcerski z 

Mieczami za zasługi dla ZHP. Należała do Klubu Seniora przy ZHP w Cieszynie, 

                                                 
11 Patrz objaśnienia przepisów.  

 



Chorągiew Bielska nadała jej zaszczytny tytuł „Zasłużony Senior ZHP. Nie 

rozstawała się z krzyżem harcerskim. Odeszła na wieczną wartę 1.06.1999 r. w 

Ustroniu. 
Bibliografia: Informacja byłej więźniarki KL Ravensbrück – Władysławy Sikora; archiwum dr. n. med. J. Mazurka 

T. 13, cz. 24 (167).M. Piechowiak, Zasłużeni dla Ustronia, Ustroń 2004, s. 32. 
 

JACKOWSKI JAN, pseud. „Jacek”, 

Urodzony 10.07.1914 r. w Bottrop (Westfalia), syn Antoniego i Barbary z d. Szczyra. 

Po zakończeniu I wojny światowej powrócił z rodzicami do Polski i zamieszkał w 

Niedobczycach k/Rybnika. Tam chodził do szkoły powszechnej i od 1926 r. wstąpił do 

harcerstwa - harcerz 10 DH im. Tadeusza Kościuszki w Niedobczycach. W okresie 

1928-1936 r. pełnił funkcję zastępowego, przybocznego a następnie instruktora 

teatralnego tej drużyny. Powołany do odbycia służby wojskowej, skierowany został do 

Szkoły Podchorążych Rezerwy w Cieszynie - absolwent w 1934 r., po czym rozpoczął 

studia w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Gdańsku - uzyskał stopień inżyniera. W latach 

1936-1938 był instruktorem Hufca ZHP „Macierz” w Gdańsku. W 1937 r. 

awansowany do stopnia podporucznika rezerwy. W tym też roku ukończył 

specjalistyczny kurs wywiadowczo-dywersyjny w Warszawie. Od marca do września 

1939 r. uczestniczył w dywersji pozafrontowej na terenie Śląska (awansowany do 

stopnia porucznika rezerwy). W listopadzie 1939 r., (stop. wojsk. kpt.) z ramienia 

OOB, na teren powiatu rybnickiego został skierowany z zadaniem utworzenia 

organizacji konspiracyjnej. W oparciu o jednostki dywersji pozafrontowej, utworzył 

inspekcję wodzisławską OOB, w której strukturach powstały dwa obwody: 

Wodzisław i Rybnik. W grudniu 1939 r. utworzono jeszcze oddziały OOB w 

Rydułtowach i Wodzisławiu. Następnie, do 1940 r. – członek powiatowej POP w 

Rybniku. Pod kryptonimem „Alpy” i „Veszprem”, organizował przerzuty 

zagraniczne. Pod pseud. „Ogniwo” i „Mazur”, w latach 1940-1941 organizował 

komórki propagandy oraz pomocy dla uchodźców ze Śląska w Obszarowej 

Samodzielnej Organizacji Propagandy i Walki Cywilnej ZWZ w Krakowie. Od 

czerwca 1941 do maja 1944 r. był oficerem KG do zadań specjalnych w 

Inspektoracie i Podokręgu Rzeszów. Od czerwca 1944 r. działał jako szef Wydziału 

BW – kryptonim „Teczka” – oraz był organizatorem KB i WKSB – ZWZ/AK. Dla 

potrzeb Śląskiej Służby Cywilnej zorganizował Komitet Opieki i Pomocy dla obozu 

w Oświęcimiu. Utworzył Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. Kierownik Bazy KG 

AK w Katowicach. Po wojnie – mjr inż. Jan Jackowski ujawnił się 15.10.1945 r. 

przed Krakowską Komisją Likwidacyjną AK. Aresztowany 30.10.1945 r. przez UB i 

uwięziony na Mokotowie. W sierpniu 1946 r. skazano go wyrokiem Wojskowego Sądu 

Rejonowego w Warszawie na osiem lat pozbawienia wolności. Amnestionowany, 

wyszedł z więzienia w Rawiczu 30.10.1949 r. Odszedł na wieczną warte w Krakowie 

w 2000 r. Do końca swoich dni działał w Kołach Przyjaciół Harcerstwa w 

Niedobczycach i Krakowie. Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi z 

Mieczami (1942 r.), Krzyżem Walecznych (1943 r.) i Orderem Virtuti Militari V 

klasy. 
Bibliografia: Archiwum domowe E. Z. Soroczan w Rybniku; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

JADWISZCZOK KAROL, 



Urodzony 24.07.1905 r., mieszkaniec Cieszyna, przed wybuchem drugiej wojny 

światowej harcerz I DH w Cieszynie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany i uwięziony w Cieszynie – zginął 

20.03.1942 r. powieszony w egzekucji publicznej-zbiorowej „Pod Wałką” w 

Cieszynie. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

JAINTA STANISŁAW, 

Urodzony w 1909 r. w Bytomiu – dzielnica Rozbark, syn Józefa, działacz harcerski 

ZHP w Niemczech. Pracownik Banku Ludowego w Oleśnie, aktywny działacz 

ZPwN. Aresztowany we wrześniu 1939 r. i więziony w Oleśnie, Opolu, a stamtąd 

przetransportowany do KL Buchenwald i następnie do Neuengamme. Zginął w tym 

obozie w 1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 

 

JAKSIK JAN, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony w 1915 r., mieszkaniec Tarnowskich Gór, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 25.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 1215. Zginął w tym obozie 20.02.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51.Paj. 33 

 

JAMROZEK ALEKSANDER, hm, 

Urodzony 18.12.1904 r. w Mławie k/Rzeszowa, zamieszkały w Rzeszowie, syn Jana 

i Heleny z d. Krupa. Po maturze rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kobryniu na 

Polesiu. Następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – 

uzyskując magisterium z pedagogiki. W okresie od 1933 do 1935 r. był inspektorem 

harcerskim obwodu krakowskiego, zaś od lipca 1935 r. do wybuchu wojny w 1939 

r. pełnił funkcję harcerskiego inspektora obwodowego w Cieszynie. Posiadał 

stopień instruktorski harcmistrza. Członek Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w 

Cieszynie – w 1936 r. pełnił funkcję wiceprezesa ZG, działacz w Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. Aresztowany przez gestapo 25.04.1941 r. wraz z całą 

Komendą Okręgu Krakowskiego Szarych Szeregów ZHP. Więziony w Rzeszowie, 

w Montelupich w Krakowie, skąd przesłany został 20.01.1942 r. do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie 11.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1059/1942 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie 

przyczyny zgonu to: „Lungen - und Rippenfellentzündung“ (gruźlica i zapalenie 

opłucnej). 
Bibliografia: Sz. Kędryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 61; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1059; Zbiory dokumentów K. 

 



Wójtowicza (poz. 76 wykazu); M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga 
strat osobowych, Warszawa 1995 r. str. 346; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 

1912-1945, wyd. 1998 r., s. 130; J. Golec i S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3., wyd. 1998 r., 

s. 103; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 
 

JANAS BRUNON, phm, 

Urodzony 1.06.1915 r., mieszkaniec Niedobczyc. Harcerz X 

MDH im. T. Kościuszki w Niedobczycach. Członek Komendy 

Hufca Harcerzy w Rybniku - referent szybowcowy (1935-1939), 

stopień instruktorski podharcmistrz. Zmobilizowany, brał udział 

w kampanii wrześniowej w 1939 r. Przedostawszy się w 

niewiadomy sposób na Zachód, tam nadal walczył w PSZnZ z 

hitlerowcami jako lotnik – w Dywizjonie Bombowym 300.  

Zginął 3.01.1945 r. podczas lotu bojowego nad Norymbergą. Stopień 

podharcmistrza nadano w okresie międzywojennym.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 88, 199.  

 

JANIK BRONISŁAW, 

Urodzony 18.11.1922 r. w Dziedzicach, syn Jana i Rozalii. Od 

1929 r. uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w 

Dziedzicach. Od 1935 do września 1939 r. uczeń Państwowego 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 

Chrobrego w Pszczynie. W 1936 r. wstąpił do ZHP do II Drużyny 

Harcerskiej im. ks. J. Londzina w Dziedzicach. Po kursie 

Wodzów Gromad Zuchowych w Brennej został drużynowym 

gromady zuchowej przy II DH im. ks. J. Londzina w Dziedzicach.  

W 1940 r. został przez Niemiecki Urząd Pracy – Arbeitsamt, skierowany do pracy 

przymusowej w Metalvalzwerke-Dzieditzer (Walcowni Metali w Dziedzicach) 

gdzie pracował przez cały okres okupacji. Od września 1939 r. zaangażował się w 

działalność konspiracyjną jaką uprawiali harcerze w Dziedzicach, był łącznikiem w 

Narodowych Siłach Zbrojnych – która to organizacja przedłużyła swoją aktywność 

do 1946 r. W 1945 r. reaktywował I DH im. ks. J. Londzina w Dziedzicach. Od 

czerwca 1945 r. do 15.06.1946 r. był pracownikiem PKP i w tymże 1946 r. został 

przybocznym komendanta Hufca Bielskiego Leona Łaciaka. Aresztowany 

15.06.1946 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 

Bielsku, za kontakty z nielegalną organizacją NSZ gdy w okresie 1944 r. pełnił 

funkcję łącznika. Skazany na trzy lata pozbawienia wolności i dwa lata pozbawienia 

praw obywatelskich, osadzony w więzieniu w Katowicach na Mikołowskiej. Po 

rocznym pobycie w więzieniu został zwolniony na mocy amnestii w marcu 1947 r. 

W uzupełnieniu części życiorysowej po 1949 r. – od 1951 r. uczęszczał do 

Technikum Mechanicznego w Głuchołazach, gdzie otrzymał świadectwo 

dojrzałości jako technik-technolog. Od 1.06.1954 r. pracował w Fabryce Armatur w 

Głuchołazach, a od listopada tegoż roku w Zakładach Produkcji Części Zapasowych 

Urządzeń Energetycznych w Mikołowie. Od stycznia 1961 r. podjął pracę w 

Przedsiębiorstwie Państwowym – Rafineria Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, 

gdzie pracował do przejścia na emeryturę 18.11.1982 r. Był członkiem Hufcowej 

Komisji Historycznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz członkiem Kręgu Seniora. 

 

 



Wyróżniony przyznaniem Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa przez 

komendanta Chorągwi Katowickiej. Odszedł na wieczną wartę 4.06.2002 r. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli. 
 

JANIK JÓZEF, phm, 

Urodzony 4.12.1909 r. Instruktor prowadzący drużyny harcerskie 

w Rybniku-Wielopolu a także związany ze środowiskiem 

harcerskim w Rybniku-Ligocie. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Stopień instruktorski 

podharcmistrz nadano Rozkazem KCh L10/57 z dn. 15.11.1957 r. 

Odszedł na wieczną wartę 14.08.2004 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 199. 
 

JANIK PAWEŁ, 

Działacz harcerski ZHP w Niemczech i Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. W 

okresie okupcaji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany i przetransportowany do KL Buchenwald, gdzie zginął w nieznanych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 

 

JANIK STEFAN LUDWIK, 

Urodzony 10.08.1914 r. w Rudzie Śl. i tam zamieszkały, syn Franciszka i Agnieszki 

z d. Barton, w młodości harcerz DH im. Kazimierza Pułaskiego w miejscu 

zamieszkania, pracownik umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 27.02.1943 r. zarejestrowany został jako więzień nr 104355. Zginął w tym 

obozie 8.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18178/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:00, określenie 

przyczyny zgonu to: Rippenfellentzündung (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 289; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 178; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51; Szymon 

Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

JANIKOWSKI TADEUSZ, 

Urodzony w 1912 r., mieszkaniec Jaworzna, w młodości instruktor hufca ZHP w 

Jaworznie, zawodowo technik-dentysta. Zginął 1.12.1943 r. rozstrzelany na ulicy - w 

czasie akcji odwetowej gestapo. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 
 

JANKE ZYGMUNT, pseud. „Walter”,  

Urodzony 21.02.1907 r. w Łodzi, syn Józefa i Anastazji z d. Wasilewski. W latach 

1920-1927 uczęszczał do Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w 

Pabianicach gdzie zdał maturę. Od 9 roku życia należał do harcerstwa, w 

gimnazjum prowadził 1 DH im. Tadeusza Kościuszki. 1.06.1927 r. zdał egzamin do 

Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie, a po jej 

ukończeniu do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu.  

 



W 1930 r. uzyskał patent oficera zawodowego i w stopniu ppor. 

skierowany do 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej w 

Poznaniu. W 1933 r. awansowany na stopień porucznika. Od 

19.03.1939 r. awansowany do stopnia kapitana. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - uczestniczył w 

walkach nad Wartą. Dostał się 27.09.1939 r. do niewoli 

niemieckiej w rejonie Medyki.  

Zbiegł z niewoli i podjął próbę przedostania się do tworzonej armii polskiej we 

Francji lecz bez powodzenia, gdyż ujęła go ukraińska policja i przekazała gestapo w 

Sanoku. Po wydostaniu się w styczniu 1940 r. z więzienia sanockiego, podjął 

kolejną próbę dotarcia do Francji. W tym celu nawiązał kontakt z krakowską grupą 

konspiracyjną SZP-ZWZ, lecz polecono mu pozostanie w kraju i zgłoszenie do 

dyspozycji ZWZ w Łodzi. W lutym 1940 r. na polecenie komendanta Okręgu ppłk 

Leopolda Okulickiego zajął się organizowaniem okręgowej sieci wywiadowczej. 

Obawiając się aresztowania, ukrywał się u przyjaciół i znajomych lecz mimo tej 

ostrożności gestapo aresztowało żonę Aurelę z d. Kołodziejczyk oraz jej rodziców. 

W tych okolicznościach, Komenda Główna AK przeniosła go w marcu 1943 r. do 

Okręgu Śląskiego na stanowisko szefa sztabu. W październiku 1943 r. mianowany 

został przez Komendę Główną na Komendanta Okręgu. To z jego inicjatywy 

nasilona została akcja sabotażowo-dywersyjna i partyzancka na Śląsku i w Zagłębiu 

Dąbrowskim, współpracował z harcerzami. Po wyzwoleniu Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego przez Armię Radziecką nie spieszył się z wydaniem rozkazu o 

rozwiązaniu AK, lecz zajął pozycję wyczekującą. Po ujawnieniu się w ostatnich 

dniach września 1945 r. przewodniczył Komisji Weryfikacyjnej i Likwidacyjnej 

Okręgu Śląskiego AK. W tym też czasie zaangażował się w działalność społeczną. 

Został I wiceprezesem Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Wolność i 

Demokrację na Śląsku, wiceprezesem Związku Obrony Kresów Zachodnich. Do 

czerwca 1946 r. przewodniczył Komisji Weryfikacyjnej i Likwidacyjnej Okręgu, 

zabiegając szczególnie o uwolnienie więzionych oficerów przez UB i wywiezionych 

przez Rosjan do ZSRR. Aresztowany w 1949 r. przez UB, przewieziony do 

Warszawy, a potem w więzieniu na Rakowieckiej. W śledztwie przebywał przez 4 

lata, skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. 

Najwyższy Sąd Wojskowy 24.09.1952 r. zmienił karę śmierci na dożywotnie 

więzienie, 5 lat utraty praw i przepadek mienia. Ppłk dypl. Janke pseud. „Walter” 

przewieziony został do Wronek pod koniec listopada 1952 r. Dnia 10.05.1956 r. 

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie złagodził karę, bo skazał go na 12 lat 

więzienia, 5 lat utraty praw i przepadek mienia, z kolei Zgromadzenie Sędziów 

Najwyższego Sądu Wojskowego, uchyliło poprzednie wyroki sądów w dniu 

20.07.1956 r. Tym samym został całkowicie zrehabilitowany i w kilka dni później – 

25.07.1956 r. zwolniony z więzienia we Wronkach. W 1974 r. obronił pracę 

doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Państwa 15.09.1988 r. mianowała 

go na stopień generała brygady. Do końca życia gen. bryg. dr Janke był niezwykle 

czynny. Odszedł na wieczną wartę w Łodzi 25.02.1990 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

JANKOWSKI TEOFIL, 

 



Mieszkaniec Pszczyny, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W nieznanych 

okolicznościach 10.09.1939 r. zamordowany przez hitlerowców w miejscowości 

Łąka k/Pszczyny. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 51. 

 

JANUSZKO JERZY, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 12.12.1918 r. w Grodźcu pow. będziński, i tam zamieszkały, syn 

Stanisława i Stefanii z d. Supiński. W młodości harcerz 50 ZDH im. Stanisława 

Staszica w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. 

Aresztowany 12.02.1941 r. i wpierw osadzony w lokalnym więzieniu, a stamtąd 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 18.03.1943 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 11017. Zginął w tym obozie 4.08.1941 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 121/1941 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 18:30, określenie przyczyny zgonu to: Herzklappenfehler 

(niedomykalność zastawek serca). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 88; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 121; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. Paj. 88. 

 

JANUSZKO LUCJAN, 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec Grodźca pow. będziński. W młodości harcerz 50 

ZDH im. Stanisława Staszica w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

OOB. Aresztowany 20.121941 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie w 1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 

 

JAREK WŁADYSŁAW, HO, 

Urodzony 19.02.1921 r. w Bielsku. W 1939 r. ukończył 4 letnią 

Państwowa Szkołę Handlową w Białej, wstąpił do ZHP w 1935 r. 

do III DH im. Żwirki i Wigury w Białej Krakowskiej. W latach 

1937-1938 drużynowy II DH im. A. Mickiewicza w Białej 

Krakowskiej, zaś od 1938 do 1939 r. drużynowy Kręgu 

Starszoharcerskiego „Orla Brać” przy III DH im. Żwirki i Wigury 

w Białej Krakowskiej. W 1939 r. jako współorganizator 

Pogotowia Harcerskiego w Bielsku.  

Brał udział w kampanii wrześniowej w harcerskich oddziałach łączności. 

Aresztowany w kwietniu 1940 r. i przetransportowany został do KL Dachau, a 

stamtąd do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu, wrócił do Bielska i podjął 

pracę w Zakładach Metalowych w Bielsku. Od 1941 r. zaangażował się w 

 

 



działalność ruchu oporu –żołnierz organizacji konspiracyjnej w ZWZ/AK „Szare 

Szeregi”. Po wyzwoleniu Bielska w 1945 r., współorganizator uruchomienia 

Zakładów Metalowych, założenia Harcerskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej 

„Beskid” oraz organizator hufca i drużyn harcerskich – jako zastępca hufcowego 

ZHP w Bielsku. W latach 1946-1949 był prezesem Zarządu Harcerskiego Klubu 

Narciarskiego w Bielsku i Białej. W tym też okresie, pełnił funkcję prezesa Zarządu 

Harcerskiej Spółdzielni „Beskid” z placówkami w Bielsku i Białej, Kętach i 

Czechowicach-Dziedzicach oraz wytwórni nart w Mikuszowicach Śląskich. Jako 

współorganizator Małopolskich Zakładów Sprzętu Sportowego w Białej z 

Oddziałami w Krakowie i Zakopanem. Od 1949 do 1952 r. pełnił w tych Zakładach 

obowiązki dyrektora. Od 1953 do 1981 r. pracował jako kierownik w Bielskich 

Zakładach Sprzętu Sportowego. Od 1957 r. członek Komendy Beskidzkiego Hufca 

w Bielsku-Białej – członek komisji rewindykacyjnej. Stopień instruktorski Harcerz 

Orli. Od 1981 przeszedł na emeryturę.  
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża. 
 

JARKULISZ ROMAN,  

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc 

dyżur w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a 

następnie za czynny opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, przewiezieni 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi jako żywą 

tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy Wehrmachtu 

(za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. 

Następnie, wywiezioo ich do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną ludnością na 

rynku – urządzono sąd polowy, oskarżając jako morderców volksdeutschów. Z 

rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, gdzie podczas przesłuchań ponownie 

byli bici i maltretowani. Po jakimś czasie zwolniony do domu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

JARZYNA JANINA z d. FRANEK, 

Urodzona 31.01.1919 r. w Dąbrowie – Zaolzie, córka Franciszka 

i Emilii z d. Faja. Od 1936 r. pracowała jako wychowawczyni 

przedszkola w pow. rybnickim, a przed samym wybuchem wojny 

w 1939 r. w Zebrzydowicach. Harcerka - prowadziła DH w 

Lubomii i Zebrzydowicach. Od 1941 r. zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – żołnierz w organizacji konspiracyjnej 

ZWZ w Cieszynie, łączniczka i kolporterka nielegalnej prasy. 

Aresztowana 18.11.1941 r., i uwieziona w Cieszynie.  

Od 18.05.1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziona została do KL 

Ravensbrück, zarejestrowana w ewidencji obozowej jako więźniarka nr 11036. W 

obozie należała do konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury”. Działalność tę 

kontynuowała także po wywiezieniu jej w marcu 1943 r. do KL Flossenbürg - do 

komanda w Neu Rohlau. W kwietniu 1945 r. obóz ewakuowano, a więźniarki 

popędzono w kierunku Pilzna. Nocą 24.04.1945 r. uciekła z transportu 

ewakuacyjnego i po wielu trudach znalazła się w amerykańskiej strefie okupacyjnej. 

W sierpniu 1945 r. powróciła do kraju. Mimo bardzo słabego zdrowia przystąpiła do 

 



zorganizowania placówki wychowania przedszkolnego w Cieszynie-Pastawiskach. 

Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 

Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Złotą Odznaką ZNP, 

Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Medalem XXX-lecia PRL, Odznaką 1000-lecia 

Państwa Polskiego, Złotą Honorową Odznaką ZNP, Złotą Odznaką „Zasłużonemu 

w rozwoju województwa Katowickiego”. Odeszła na wieczną wartę 7.12.1984 r. 
Bibliografia: M. Starczewski. 

 

JASKÓRZYNSKI STANISŁAW, 

Urodzony w 1914 r. w Niemczech, zamieszkały w Grodźcu, pow. będziński, syn 

Jana. W młodości harcerz 6 ZDH im. Stanisława Żółkiewskiego w miejscu 

zamieszkania. 4.03.1937 r. powołany do odbycia służby wojskowej w 11 PP w 

Tarnowskich Górach. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r. – zginął w walce z hitlerowskim agresorem w tymże 1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 

 

JASTRZĘBSKI ANTONI, 

Urodzony w 1914 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz - 

drużynowy DH przy Gimnazjum w Mikołowie. Następnie, pracownik umysłowy. 

Po ukończeniu szkoły podoficerskiej - podporucznik WP. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany, zginął w obozie koncentracyjnym – którego 

nazwy nie udało się ustalić. 
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 71; Harcerstwo w latach wojny i 

okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

JASTRZĘBSKI FRANCISZEK, ks., hm, (WILHELM HERMAN) pseud. 

Jastrząb, 

Urodzony 10.11.1916 r. w Radlinie-Obszary. Harcerz MDH im. 

T. Kościuszki w Radlinie-Obszary. W latach 1923-1927 uczeń 

Szkoły Powszechnej w Obszarach, potem kontynuowal naukę w 

Państwowym Gimnazjum Męskim w Rybniku – z maturą w 1935 

r. Od 1936 r. studiował w Śląskim Seminarium Duchownym w 

Krakowie, oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, lecz wskutek wybuchu wojny ukończył studia w 

Salzburgu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 8.05.1941 r.  

Po powrocie do diecezji katowickiej, jako wikary pełnił pracę duszpasterską w 

różnych parafiach. Niemniej, jako wielki patriota, w okresie okupacji hitlerowskiej, 

szukał kontaktów z konspiracyjnymi organizacjami ruchu oporu. Po rozbiciu przez 

Niemców tajnej struktury Śląskiej Chorągwi ZHP i uśmierceniu jej komendanta 

Józefa Pukowca, nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, w 1943 r. został 

członkiem kilkuosobowej grupy kierującej harcerskim ruchem oporu na Śląsku – 

reaktywowanej tajnej Śląskiej Komendy Chorągwi, sprawował też funkcję Kapelana 

Chorągwi. Będąc wikariuszem w 1944 r. w Czechowicach, związał się z tamtejszym 

oddziałem partyzanckim AK. Organizował działalność charytatywną na rzecz 

polskich rodzin, których członkowie przebywali w obozach koncentracyjnych, 

więzieniach, lub stracili swoich bliskich. W styczniu 1945 r. na wniosek Śląsko-

Dąbrowskiej Chorągwi Harcerzy i Harcerek, skierowany do biskupa Stanisława 

 



Adamskiego - ksiądz Wilhelm Herman został mianowany kapelanem tych 

Chorągwi. Po wojnie, jako aktywny instruktor harcerski – stopień instruktorski 

harcmistrz ks. Franciszek nadal był zainteresowany działalnością harcerską, chociaż 

był bacznie obserwowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Aby uniknąć represji władz 

PRL za przynależność do AK, zmienił swoje imię i nazwisko z Wilhelm Herman na 

Franciszek Jastrzębski – oparte na przedwojennym pseudonimie „Jastrząb”. 

Zaznaczyć należy, ze całe swoje dorosłe życie utrzymywał ścisły kontakt z 

harcerstwem terenu z którego się wywodził. Od 1986 r. członek honorowy 

Harcerskiego Kręgu Seniora „Skaut” w Radlinie, a za swoją wieloletnią działalność 

odznaczony m.in.: „Krzyż Armii Krajowej”, Srebrny Harcerski Krzyż Zasługi”, 

„Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.  
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 108-111. 

 

JASTRZĘBSKI JÓZEF, HR, 

Urodzony w 1919 r. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, uczeń Państwowego 

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Stopień instruktorski Harcerz 

Rzeczypospolitej. Od 1935 r. drużynowy DH im. T. Kościuszki. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – prawdopodobnie zginął pod Monte 

Cassino w 1944 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 52; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 42.  

 

JASTRZĘBSKI SZCZEPAN, HR, 

Urodzony w 1912 r. w Mikołowie, zamieszkały w tej miejscowości, Harcerz DH w 

miejscu zamieszkania, stopień instruktorski Harcerz Rzeczypospolitej. Po 

ukończeniu szkoły podoficerskiej - podporucznik WP. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - organizator konspiracji w 

Mikołowie. Aresztowany przez zdradę konfidenta gestapo Ulczoka - zginął w 

nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; 
informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

JAŚKOWSKI JERZY, pseud. „Janek”, 
Urodzony 26.03.1922 r. w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszkały w 

Michałkowicach, harcerz DH im. Adama Mickiewicza w miejscu zamieszkania. W 

nocy z dnia 31.08. na 1.09.1939 r. brał udział w walce z Freikorpusem na kopalni 

„Michał”. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. W lutym 1942 r. wspólnie harcerzem Konradem Hulinem, usiłowali 

przedostać się przez granicę do Szwajcarii i dalej na Zachód do PSZnZ. Niestety, 

przez nieprzewidziane okoliczności, Hulin został ciężko ranny (postrzelony) i razem 

zostali ujęci już na terytorium szwajcarskim. Przekazani Niemcom, po krótkim 

procesie w sądzie wojskowym, zapadł wyrok kary śmierci. Wyrok został wykonany 

po upływie około 6 miesięcy - wykonany w Stuttgarcie 27.07.1943 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 154, 162; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52.  

 

JAWORSKI ZDZISŁAW, 



Mieszkaniec Zawiercia, harcerz 15 ZDH im. Stanisława Żółkiewskiego w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu – uczestnik Powstania Warszawskiego. Zginął w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 

 

JELEŃ EMIL, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 18.09.1912 r. w Śmiłowicach, pow. pszczyński, zamieszkały Mikołowie, 

syn Jana i Franciszki z d. Kołodziej. Harcerz, członek Kręgu Starszoharcerskiego i 

OMP w Mikołowie, modelarz. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany i 

więziony w Mikołowie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, przesłany do KL 

Auschwitz, gdzie 10.04.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 28869. Zginął w tym obozie 5.06.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 10001/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

16:00, określenie przyczyny zgonu to: Kreislaufschwäche bei Darmkatarrh 

(niewydolność układu krążenia przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 163; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1001; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 

72; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

JELEŚNIAŃSKI FRANCISZEK, pseud. „Tarnina”, 

Urodzony 23.12.1914 r. w Kamienicy k/Bielska. Już jako uczeń 

polskiej szkoły w 1925 r. wstąpił do III DH im. K. Pułaskiego, 

później został członkiem IV DH im. Zawiszy Czarnego w 

Bielsku. W latach 1932-1935 pełnił funkcję drużynowego l DH 

im. J. Sobieskiego w Mikuszowicach Śląskich. W 1937 r. został 

powołany do wojska, wcielony do 3 Pułku Strzelców 

Podhalańskich w Bielsku i skierowany na kurs podoficerów 

Szkoły Łączności w Toruniu.  

Zmobilizowany (plutonowy), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – z 

plutonem łączności 3 PSP. Dostał się do niewoli w tymże 1939 r., z której udało mu 

się zbiec i wrócić do domu. Od listopada 1939 r. zaangażował się w działalność 

ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ – Szare Szeregi. 

Zajmował się kolportażem gazetek „Dobosz” - otrzymywanych od Józefa Drożdża, 

oraz zbieraniem środków na pomoc dla rodzin aresztowanych Polaków. We 

wrześniu 1940 r. skierowany przez Arbeitsamt do obozu pracy przymusowej w 

Blechhammer w Kędzierzynie, gdzie przebywał do stycznia 1945 r. W marcu 1941 

r. pod pseud. „Tarnina” nawiązał kontakt z dowódcą obwodu ZWZ/AK obszaru 

Racibórz-Koźle ps. „Adam Reyski”, „Adam Krwawnik”. Otrzymał zadanie 

zorganizowania grupy oporu w tym obozie pracy, by przeprowadzać akcje 

 

 



sabotażowo-dywersyjne, rozpoznanie lokalizacji artylerii przeciwlotniczej, 

dostarczanie informacji o nowo uruchamianych obiektach fabrycznych, zaś po 

bombardowaniach fabryki grupy oporu wykonywały dokładne opisy, które jako 

dowódca oddziału (grup oporu) dostarczał do obwodu ZWZ/AK. Po powrocie do 

Bielska w lutym 1945 r. podjął pracę w Prezydium Gminnej Rady Narodowej w 

Mikuszowicach Śl., następnie w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 

Bielsku. Od 1960 r. pracownik Bielskich Zakładów Graficznych skąd przeszedł na 

emeryturę w 1977 r. Był bardzo aktywnym instruktorem Komendy Hufca 

Beskidzkiego ZHP od 1945-1977 r. Działał w Kręgu Seniora i Komisji Historycznej 

Hufca, włączył się w urządzanie Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego. Za wzorową 

pracę zawodową i społeczną wyróżniony został: listem GK ZHP w 1975 r., a w 

czasie obchodów 50-lecia Hufca z rąk Naczelnika ZHP otrzymał Krzyż Za Zasługi 

dla ZHP. Inne funkcje społeczne to: w Miejskim Kole ZBoWiD „Południe” był 

sekretarzem, w 1977 r. wszedł w skład Komitetu Fundacji Sztandaru dla ZBoWiD 

w Bielsku-Białej, w Zarządzie Wojewódzkim ZBoWiD był archiwistą oraz pomagał 

w pracach biurowych Zarządu. Odszedł na wieczną wartę 18.05.1993 r.  
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

JENDROSKA LUDWIK, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. Od 25.08.1939 r. w Pogotowiu Harcerskim – członek grupy 

operacyjno-meldunkowej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

ruchu oporu – w Szarych Szeregach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

JENDRZEJCZYK EWALD, phm, 

Urodzony w 1909 r. w Siemianowicach, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w 

Mysłowicach w 1934 r., następnie nauczyciel szkoły powszechnej. Drużynowy DH, 

komendant Podhufca w Chorzowie, stopień instruktorski podharcmistrz. We 

wrześniu 1939 r. brał udział (stop. wojsk. por. WP) w obronie Śląska. Odszedł na 

wieczną wartę na skutek odniesionych ran (seria strzałów) podczas bombardowania 

lotnictwa niemieckiego w okolicach Wolbromia.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 

 

JENDRYSZCZAK WANDA, 

Urodzona 17.04.1908 r. w Marklowicach Dolnych - Zaolzie, zamieszkała w 

Dziećmorowicach. W młodzieńczym wieku aktywna w DH – drużynowa. 

Pracowała w Macierzy Szkolnej, Radzie Opiekuńczej. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ, 

łączniczka „Augusta” i „Waligóry”. Na podkreślenie zasługuje fakt wielkiej 

pomocy jaką okazywała więźniom KL Auschwitz – przesyłała dla więźniów paczki 

z żywnością oraz odzieżą. Aresztowana przez zdradę i więziona – nieznane miejsce 

uwięzienia. Wiadomo jedynie, że przeżyła i po zakończeniu wojny wróciła do 

domu. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

JENDRZOK JÓZEF, 



Urodzony w 1913 r., w młodości działacz harcerski ZHP w Niemczech, górnik. 

Aresztowany i uwięziony w KL Buchenwald, gdzie zginał w 1944 r. ścięty gilotyną 

- na podstawie wyroku sądowego za zdradę stanu.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 

 

JEZIORSKI FRANCISZEK, 

Urodzony w 1913 r., mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Uniknąwszy niewoli, po powrocie do domu wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 168-169. 

 

JEZIORSKI PIOTR, 

Urodzony ? Mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W 

okresie okupacji hitlerowskiej, wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – 

nieznana miejscowość, nieznany dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 169. 

 

JĘDRZEJCZYK EMIL, hm, 
Urodzony 26.05.1909 r., harcerz DH w Lutyni - Zaolzie i Cieszynie, stopień 

instruktorski harcmistrz. Aresztowany 2.08.1943 r. przez hitlerowców (z nieznanych 

powodów) i od tego czasu dalszy jego los jest nieznany - zaginął. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; Szymon Kubiesa, Harcerze 

w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

JĘDRZEJCZYK FRANCISZEK, 

Mieszkaniec Trzebini, magister prawa. W 1940 r. organizator „Szarych Szeregów” 

w tej miejscowości, a także zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji AK. Aresztowany i osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a 

stamtąd po zakończonych przesłuchaniach przeniesiony do KL Auschwitz. 

Odzyskał wolność – zwolniony z obozu. Do końca okupacji pracował w Zakładach 

Gumowych w Trzebini. 
Bibliografia: A. Cyra Pozostał po nich ślad, Oświęcim 2006 r., s. 22-24; W zachowanych dokumentach APMA-B 

nie figuruje.  
 

JOCHERCZYK JÓZEF, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. W przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej w 

Pogotowiu Harcerskim – członek grupy operacyjno-meldunkowej. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w Szarych Szeregach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 126; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

JONDA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1878 r. w Gliwicach, zamieszkały w Częstochowie. Mimo 

zaawansowanego wieku pasjonat i działacz harcerski w Częstochowie, członek KPH 

w dzielnicy Raków. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany 1.02.1940 r., krótko więziony w 

Częstochowie, a następnie rozstrzelany 1.07.1940 r. pod Olsztynem k/Częstochowy. 

Pośmiertnie odznaczony Odznaką Grunwaldu.  



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 
 

JONDA JAN, 

Urodzony w 1923 r. w Częstochowie, mieszkaniec Częstochowy, syn Franciszka, 

uczeń Gimnazjum im. Romualda Traugutta, harcerz 18 DH im. Tadeusza Kościuszki 

w Częstochowie w dzielnicy Raków. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek Szarych Szeregów. 

Aresztowany, krótko więziony w Częstochowie, a następnie 29.06.1940 r. 

rozstrzelany pod Olsztynem k/Częstochowy. Pośmiertnie odznaczony Odznaką 

Grunwaldu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 52. 

 

JÓZEFCZAK ANTONI,  

Urodzony w 1883 r. w Biskupicach (Niemcy), mieszkaniec Bytomia, działacz 

harcerski ZHP w Niemczech, sekretarz ZPwN. Po przyjeździe do Polski, kierownik 

bursy przy Gimnazjum Polskim w Bytomiu, jak również Domu Polskiego. 

Aresztowany we wrześniu 1939 r. i więziony w Bytomiu, Opolu, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald. Po jakimś czasie 

przeniesiony do KL Dachau. Zginął w tym obozie prawdopodobnie 13.10.1942 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 
 

JÓZEKOWSKI ALOJZY PAWEŁ vel. JÓZEK-JÓZEKOWSKI,  

Urodzony 21.12.1920 r. w Lewinie Brzeskim, syn Pawła i Aurelii z d. Zientek. Po 

podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką rodzina Józekowskiego 

przeniosła się do Wodzisławia Śl. Alojzy od dziecka wychowywany był w 

tradycjach patriotycznych. Działalność harcerską w DH kontynuował w Gimnazjum 

w Rybniku a następnie w Żorach jako ćwik. Po wybuchu drugiej wojny światowej, 

zgłosił się (stop. wojsk. ppor.) jako ochotnik do WP w Mikołowie. Uczestniczył w 

walkach pod Wyrami i na szlaku bojowym tego pułku. Dostawszy się do niewoli - 

zbiegł z transportu do obozu jenieckiego w rejonie Jędrzejowa. Dotarł do Rybnika a 

następnie Wodzisławia. Podjął działalność konspiracyjną, organizując sieć 

osobowych grup młodzieżowych w Wodzisławiu, a także w Żorach i Pszczynie. Z 

grupami tymi przeprowadzał mały sabotaż, np. sypał piach do maźnic wagonów 

kolejowych, rozsypywał gwoździe na drogach itd. Postanowił jednak walczyć w 

mundurze z Niemcami - w formowanych PSZnZ we Francji. Przedostał się do 

Francji przez Węgry, Słowenię i Włochy. Walcząc z Niemcami w różnych formach 

walki zbrojnej i wywiadowczej (także jako cichociemny). Powrócił do kraju ze 

Szkocji powrócił do Rybnika 4.12.1947 r. W roku następnym 15.19.1948 r. 

rozpoczął studia w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, które jednak zmuszony był 

przerwać w 1950 r. Od 16.01.1951 r. podjął studia na trzecim roku Wydziału 

Handlowego Państwowej Szkoły Administracji Gospodarczej, które ukończył 

16.02.1952 r., zaś magistrem ekonomii został 11.03.1960 r. Do przejściu na 

emeryturę 31.03.1982 r. wykonywał różne prace na mniej lub bardziej 

eksponowanych stanowiskach. Jego aktywna działalność społeczno-patriotyczna 

doceniona została w pełni dopiero po 1989 r. - awansowany był na kolejne stopnie 

wojskowe aż do podpułkownika. Odznaczony był m.in. Croix de Guere, Złotym 

Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Italii, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 r. 

Odszedł na wieczną wartęZmarł 18.11.2014 r. 



Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

JUNG ZDZISŁAW, 

Urodzony w 1915 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości. W młodości 

harcerz DH - przyboczny (ćwik) 15 ZDH im. Stanisława Żółkiewskiego przy Szkole 

Powszechnej nr 12 w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

tam zginął – rozstrzelany w listopadzie 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 

 

JURASZ-PILCH MARIA, 

Urodzona w 1918 r. w Węgierskiej Górce. Harcerka, wychowana 

na wzorcach patriotycznych, z chwilą rozpoczęcia się okupacji 

hitlerowskiej zaangażowała się od października do grudnia 1939 r. 

jako kurierka, przeprowadzając przez zieloną granicę do 

słowackiej miejscowości Polhora grupy uchodźców z okolic 

Bielska, Pszczyny i Katowic. Stamtąd uciekinierzy ci 

przedostawali się na Węgry i dalej na Zachód.  

Podczas któregoś powrotu z przeprowadzenia uchodźców w grudniu 1939 r. została 

ujęta przez oddział słowackich kolaborantów i osadzona w areszcie. Mimo 

brutalnego śledztwa nie przyznawała się do zarzucanych jej czynności kurierskich i 

ponieważ nie udowodniono jej niczego, w krótkim czasie została zwolniona. 

„Spalona” na kurierskim szlaku, zaangażowała się w 1940 r. w działalność dla 

tworzącej się w Węgierskiej Górce organizacji konspiracyjnej, w której działali kpt. 

Bronisław Pawłowicz, por. Roman Mroziński i plut. Michał Bednarz. W marcu 

1941 r. niemiecki urząd pracy w Żywcu skierował ją do pracy w charakterze 

pomocy domowej u niemieckiego dyrektora Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce 

Jakuba Siebera, u którego także zamieszkiwała. Pod nieobecność Siebera w domu, 

korzystając z jego odbiornika radiowego, dokonywała nasłuchów dla potrzeb 

konspiracji, a znając dobrze język niemiecki, wychwytywała z prasy wydawanej 

przez okupanta wiadomości przydatne organizacjom konspiracyjnym. Mieszkanie 

Niemca Siebera sąsiadowało z siedzibą niemieckiej policji, więc Maria żadnej 

koncentracji mundurowych czy funkcjonariuszy gestapo nie mogła nie dostrzec, o 

czym niezwłocznie informowała konspiracyjnych zwierzchników. Organizowała 

także pomoc dla rodzin, których członkowie byli aresztowani. Za jej przyczyną 

paczki żywnościowe trafiały do uwięzionych. Niestety, zupełnie przypadkowo 

któregoś dnia żona Niemca Siebera przyłapała ją na słuchaniu polskiej zachodniej 

stacji radiowej, za co Marii groziło zesłanie do obozu koncentracyjnego. Na 

szczęście incydent ten zakończył się na oddaniu jej do dyspozycji urzędu pracy. 

Została skierowana do miejscowości Zabłocie, do niemieckiej rodziny z ośmiorgiem 

dzieci. W ten jednak sposób kontakt z konspiracją w Węgierskiej Górce został 

zerwany, ale nawiązała go z miejscowym proboszczem ks. Władysławem Wolnym, 

który pomagał jej w zdobywaniu leków i żywności, a te w dosyć skomplikowany 

sposób trafiały do więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthoffie. Po zakończeniu 

II wojny światowej Maria Jurasz-Pilch przez około trzy miesiące dowodziła hufcem 

harcerek w Bielsku, gdy przestała pełnić tę funkcję Aniela Wideł. 

 



Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 
 

JURASZCZYK PAWEŁ, 

Urodzony 7.11.1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Mateusza i Klary z d. 

Fröhlich, mieszkaniec Gotartowic. W okresie międzywojennym, harcerz XIII MDH 

im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, 

zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej PTOP, kolporter gazetki 

konspiracyjnej „Zewu Wolności”. W związku z dekonspiracją tej organizacji został 

aresztowany przez gestapo 13.06.1942 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zginął 2.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33996/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie 

przyczyny zgonu to „beiderseitige Pneumonia” (obustronne zapalenie płuc). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 72; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 1132; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 
hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 309; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 968, nr id. 32161; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, 

Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 

 

JURECZKO JAN, phm, 

Urodzony w 1909 r. w Nowym Bytomiu – dzielnica Rudy Śl., w młodości harcerz 

DH z Miasteczka Śl., stopień instruktorski podharcmistrz, absolwent Seminarium 

Nauczycielskiego w 1933 r. w Tarnowskich Górach, następnie nauczyciel w 

Sowicach (Czarna Huta), pow. Tarnowskie Góry. Aresztowany i więziony w 

Lublinie, zginął w nie wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 

 

JUST ALBIN, 

Urodzony w 1913 r., mieszkaniec Wyr, pow. mikołowski, w młodości harcerz DH w 

miejscu zamieszkania, robotnik. Zginął 4 lub 6.09.1939 r. w Wyrach wraz z grupą 

Polaków – zastrzelony przez oprawców hitlerowskich.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 

 

JUSZCZYK FAUSTYN FRANCISZEK, 

Urodzony w 1927 r., mieszkaniec Czeladzi, uczeń, harcerz 91 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Wysłany podczas okupacji hitlerowskiej przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe – w stosownych okolicznościach zbiegł i wrócił do domu. Niestety, 

aresztowany przez gestapo, został rozstrzelany 11.08.1944 r. na Piaskach – dzielnica 

Czeladzi. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 
 

JUSZCZYK MARIA z d. MAJKOW, 

 

 

 

 

 

 

  



Urodzona 7.02.1918 r. w Zarszynie, zamieszkała w Łagiszy, pow. będziński, córka 

Józefa i Zofii z d. Sperczyński. W młodości harcerka 29 ZDH im. Emilii Plater w 

miejscu zamieszkania, od 1933 r. przyboczna (samarytanka). Aresztowana 

30.06.1942 r. za odmowę wskazania miejsca pobytu męża, uczestnika akcji 

sabotażowych w kopalni „Mars” w Łagiszy – członka organizacji konspiracyjnej 

OOB. Przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po 

zakończonym śledztwie przetransportowana do KL Auschwitz, zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8162. Zginęła w tym obozie 21.10.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 37031/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to: 

Lungenentzündung (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 1027; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-

1945., W-wa 1988 r., s. 169; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 53. 
 

KABAŁA ZDZISŁAW, 

Urodzony 10.11.1913 r. w Worochcie nad Prutem - 

Huculszczyzna. W 1917 r. wraz z rodzicami przybył na 

Żywiecczyznę – do Oczkowa, gdzie ukończył szkołę 

powszechną. Następnie, rozpoczął naukę w Państwowym 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w 

Żywcu. W 1932 r. wstąpił do MDH im. K. Pułaskiego. 

Harcerstwo stało się jego życiową pasją, chociaż niemniej uwagi 

poświęcał życiu sportowemu. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. i dostał się do niemieckiej 

niewoli, z której w 1940 r. został zwolniony.  

W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu, co 

było powodem jego aresztowania w 1944 r. Po przetransportowaniu do KL 

Auschwitz, zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 87772, a 

po jakimś czasie przeniesiony do KL Gross-Rosen. Mimo ciężkich warunków 

panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność. 

Powróciwszy z obozu, ponownie z pełnym oddaniem zaangażował się w pracę z 

młodzieżą – przejął komendę hufca harcerzy, zamieszkując w Bielsku, gdzie także 

pracował w handlu, był kierownikiem sklepu w MHD. Odszedł na wieczną wartę 

18.07.1959 r. 
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 90, oprac. H. Woźniak; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje.  

 

KABIESZ BENEDYKT, 

Urodzony 18.11.1915 r. w Kaczycach, zamieszkały w Rychwałdzie, powiat 

karwiński – Zaolzie. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w 

Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku, gdzie był 

aktywnym członek ZHP. Po ukończeniu seminarium, pracował jako nauczyciel w 

Szkole Powszechnej w Rychwałdzie. W czasie okupacji hitlerowskiej, zaangażował 

się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ, był 

komendantem ZWZ na terenie Kaczyc. Zatrudniony jako robotnik przy regulacji 

rzeki Olzy w Ropicy i Świbicy, na podległym terenie w rejonie Kaczyce-

Pogwizdów-Kończyce-Zebrzydowice, zorganizował siatkę wywiadowczą i 

 



dywersyjną. Aresztowany 21.12.1941 r. z Rudolfem Gabzdylem i przewiezieni do 

więzienia w Cieszynie, następnie do więzienia w Mysłowicach. Zginął 20.03.1942 

r. – powieszony w egzekucji zbiorowej-publicznej. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161; Ofiary Okupacji 

hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 173; Sz. Kędryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i 
zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 63; Informacja rodziny – 

Benedykt Siekierka; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KABIESZ FERDYNAND, 

Urodzony 30.04.1899 r. w Karwinie II, syn Franciszka i Jadwigi z 

d. Seidler, narodowości polskiej. Absolwent Polskiego Gimnazjum 

Realnego w Orłowej w 1918 r., student Politechniki Lwowskiej. 

Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i harcerstwa, 

uczestnik patriotycznych manifestacji, później urzędnik w 

Królewskiej Hucie (w Chorzowie). 

W 1917 r. wcielony do armii austriackiej, ukończył szkołę oficerską. W listopadzie 

1918 r. powołany do służby w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, w 

styczniu 1919 r. wstąpił do WP i w składzie 10 pp. Ziemi Cieszyńskiej brał udział w 

walkach z Czechami. Po zawieszeniu broni ponownie zatrudniony w Radzie 

Narodowej i w sekretariacie Komisji Polsko-Czeskiej w Cieszynie. Uczestnik akcji 

plebiscytowej, żołnierz Tajnej Organizacji Wojskowej Okręgu Cieszyn. W grudniu 

1920 r. zwolniony z wojska (podporucznik rezerwy w 1925 r.) - został sekretarzem 

Dyrekcji Technicznej w Polskich Kopalniach w Chorzowie, następnie urzędnik w 

polsko-francuskiej spółce węglowej „Skarboferm” w Chorzowie. Działacz 

społeczny i oświatowy. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmobilizowany 

do 75 pp. w Chorzowie, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walkach 

na terenach wschodnich, dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie zginął wiosną 1940 

r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Z niewoli wysłał jedyny list z datą 29.11.1939 r. Jest też o nim 

wzmianka w liście Sylwestra Burzyka z Kozielska. Wpisany na LW z Kozielska 

017/1 z 1940 (bez daty), poz. 33, t. 2919. W Katyniu zidentyfikowany pod nrem. 

AM 506. Przy zwłokach znaleziono notatnik, legitymację, wizytówki i różne pisma.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 49; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 46; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (040); S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 81. 

 

KACA STANISŁAW, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 5.10.1913 r., mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, harcerz - zastępowy, ćwik 

DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. Aresztowany 11.11.1940 

 

 



r. i transportem z Katowic przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 28.11.1940 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 658. Notowany w 

szpitalu obozowym 1.03.1944 r. Brak innych danych dotyczących losów tego 

więźnia. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54, Informacja z PMA-B. 

 

KACHEL PAWEŁ, 

Urodzony w 1920 r. w Bytomiu, działacz ZHP w Niemczech, absolwent Gimnazjum 

Polskiego w Bytomiu. Aresztowany i z nieznanych powodów uwięziony w KL 

Buchenwald. Po jakimś czasie zwolniony z obozu pod warunkiem podpisania 

Volkslisty, a gdy to uczynił, wcielony do karnej kompanii wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu). Zginął na froncie w 1940 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54. 

 

KADŁUBEK KAROL, 

Urodzony w 1887 r. w Grodziszczu - Czechosłowacja, mieszkaniec Chorzowa, 

nauczyciel w szkole nr 12, a w okresie 1938/1939 w szkole nr 1. Aktywny 

społecznik, działacz harcerski - opiekun drużyn w szkołach powszechnych 

mniejszościowych w Chorzowie. Aresztowany 11.04.1940 r. i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie KL Mauthausen-Gusen. Zginął 

w tym obozie 17.07.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54. 

 

KAFKA (KAWKA?) WOJCIECH, 

Urodzony w 1909 r., mieszkaniec Suchej Góry – dzielnica Bytomia, harcerz 8 DH 

im. Jana Zamoyskiego w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej POP i OZNP. 

Aresztowany 18.10.1941 r. i wpierw więziony w Tarnowskich Górach, a stamtąd 

przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po przesłuchaniach 

skazany przez niemiecki sąd na karę śmierci, zginął 16.02.1942 r. powieszony w 

publicznej egzekucji w Suchej Górze.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54. 

 

KAJZER BERNARD, 

Urodzony w 1904 r. w Orzegowie - dzielnica Rudy Śl., zamieszkały w tej 

miejscowości syn Ignacego, zastępowy 1 DH im. Tadeusza Kościuszki. Uczestnik III 

Powstania Śl., odznaczony za bohaterstwo Śląską Wstęgą Waleczności. Już w 1927 

r. był drużynowym. Uczestnik obrony Orzegowa we wrześniu 1939 r. W 1943 r. 

wywieziony przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, i tam zginął w nie 

wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54. 

 

KAMIEŃSKA JANINA, 

Urodzona 3.06.1915 r. w Chicago i wpierw zamieszkała w USA, córka Karola i 

Anny z d. Wójtowicz. W 1939 r. przyjechała na urlop do Mysłowic, a zaskoczona 

wybuchem wojny została w Polsce, nauczycielka zaangażowana także w działalność 

Harcerskiego Pogotowia. Razem z bratem Kazimierzem, zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ, 

łączniczka Tajnej Organizacji Niepodległościowej. Współpracowała także z redakcją 



miejscowego pisma konspiracyjnego „Braciom na otuchę”. Aresztowana 12.12.1943 

r. i przetransportowana do KL Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 30628. Zginęła w tym obozie 1.05.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 19358/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” 

(zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 525; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 173; 
 

KAMIEŃSKI KAZIMIERZ, pseud. „Śledź”, 

Urodzony 4.04.1910 r. w Milówce, pow. żywiecki, syn Karola i 

Anny z d. Wójtowicz. W latach 1911 do 1921 przebywał z 

rodzicami w USA. Po przyjeździe do Polski – gdy rodzice 

zamieszkali w Żywcu, w tej miejscowości uczęszczał do szkoły 

powszechnej, następnie do Gimnazjum im. M. Kopernika w 

Żywcu, kończąc je w 1928 r., aktywny harcerz w DH działającej 

przy gimnazjum12. W tymże roku, zgłosił się do służby 

wojskowej w Krakowie, a po odbyciu służby wojskowej, podjął 

pracę na poczcie w Katowicach, kończąc jednocześnie - 

wcześniej rozpoczęte studia w WSH w Krakowie.  

W sierpniu 1939 r. wezwany na ćwiczenia wojskowe, lecz z ćwiczeń tych już nie 

wrócił - brał udział w kampanii wrześniowej (ppor. rezerwy piechoty) w 3 pułku 

psp Bielsko. W okolicach Lubelszczyzny dostał się do niemieckiej niewoli – 

internowany w Oflagu Nr XI/B na terenie Niemiec. Dzięki skutecznym staraniom 

rodziny, zwolniony do domu pod koniec 1939 r. Od 1940 r. pracował w Centralnej 

Targowicy w Mysłowicach. Zaangażował się w działalność ruchu oporu – w takich 

organizacjach jak: PSZ, POP, ZWZ/AK, zostając komendantem ZWZ na miasto 

Mysłowice. Aresztowany wraz z siostrą Janiną 12.12.1943 r. - wskutek zdrady, 

przewieziono ich do KL Auschwitz, gdzie 27.02.1943 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 104358. Od 12.04.1943 r. w transporcie 

zbiorowym przesłany do KL Mauthausen i dalej do KL Gusen, gdzie z kolei 

zarejestrowano go jako więźnia nr 12248. Zginął 8.07.1943 r. w zbiorowej 

egzekucji jaka odbyła się w KL Mauthausen - na 45 więźniach ze Śląska. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 289: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. 
Kopernika w Żywcu, 1959 r., s. 192; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 125-126, oprac. W. 

Jura; S. Nogaj, Gusen – Pamiętnik Dziennikarza Chorzów 1945 r. t. II, s. 82; informacja córki - Alicji Kamieńskiej. 

 

KAMZELA JÓZEF, 

Urodzony w 1922 r. w Wielkich Hajdukach – Chorzów, harcerz 1 DH im. Adama 

Mickiewicza w Michałkowicach – dzielnica Siemianowic, górnik kop. „Michał”. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany i wraz ze St. Troncikiem zastrzelony 20.04.1944 r. pod Kochłowicami 

przez konwojujących żandarmów podczas przewożeniu ich do więzienia.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54. 
 

KANIA MARIANNA, 

                                                 
12 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



Urodzona 4.12.1912 r. w Zawierciu, i zamieszkała w tej miejscowości, córka 

Wincentego i Franciszki z d. Morawiec, drużynowa DH w miejscu zamieszkania, 

absolwentka seminarium nauczycielskiego - nauczycielka. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu - członkini organizacji 

„Płomień” i kolporterka tajnej gazetki o tej samej nazwie. Aresztowana 4.10.1940 r. 

i więziona w Opolu, Sosnowcu, Fordonie - w Bydgoszczy. Skazana 14.11.1941 r. 

przez sąd niemiecki za zdradę stanu na 3 i pół roku ciężkiego więzienia, 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1942 r. zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27585. Zginęła w tym obozie 13.03.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 15360/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 6:45, określenie przyczyny zgonu to: Herzklappenfehler 

(niedomykalność zastawek serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 511; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 348; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-

wa 1988 r., s. 175; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 54.  
 

KANTOR JÓZEFA, hm, 

Urodzona 6.03.1896 r. w Tarnowie, nauczycielka - jeszcze pod 

zaborem rosyjskim, w okolicy Zamościa. Po przeniesieniu się na 

Śląsk pracowała w szkole w Szopienicach, w organizacjach 

przykościelnych i ZHP. Ukończyła szkołę instruktorską na 

Buczu, otrzymała stopień instruktorski harcmistrzyni. W czasie 

okupacji hitlerowskiej przebywała jakiś czas w Tarnowie i tam 

niosła pomoc Polakom wysiedlonym z Poznańskiego i Pomorza, 

zajmując się organizowaniem dla nich artykułów spożywczych, a 

także zajmując się kolportażem biuletynu „Polska żyje”.  

Aresztowana 9.11.1940 r., i uwięziona w Tarnowie, tam wstępnie przesłuchiwana, a 

następnie przewieziona do KL Ravensbrück, gdzie zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7261. W listopadzie 1941 r., założyła w 

obozie konspiracyjną drużynę harcerską, która przetrwała do końca wojny pod 

nazwą „Mury”. Harcerki z „Murów” pomagały współwięźniarkom przeżyć godnie 

koszmar obozowej egzystencji. W kwietniu Szwedzki Czerwony Krzyż, 

uzyskawszy zgodę władz obozowych na akcję ewakuowania więźniarek do Szwecji, 

więc Józefa Kantor i część „Murów” znalazła się w ten sposób w Szwecji. W 

listopadzie 1945 r. wróciła do Polski, podjęła pracę pedagogiczna i społeczną. 

Odeszła na wieczną wartę 25.09.1990 r. 

Postscriptum: Założycielka „Murów” - drużynowa tej konspiracyjnej grupy 

harcerek przechowywała w obozie z narażeniem życia sztandar XIII Warszawskiej 

Drużyny Harcerek, znaleziony wśród rzeczy ze zrabowanej Warszawy.13  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KAPŁANEK ALFONS, hm, 

Urodzony 25.02.1914 r., mieszkaniec Knurowa, członek ZHP od 16.04.1929 r. 

Przedwojenny zastępowy, drużynowy, kierownik gromady zuchowej. Podczas 

okupacji działał w tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, organizując w 

                                                 
13 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



Knurowie pomoc dla jeńców wojennych. Za działalność konspiracyjną aresztowany 

i przetransportowany do KL Auschwitz.  

Po wojnie organizator harcerskiego środowiska w Knurowie. 

Pełnił funkcję komendanta ZHP Środowiska Knurów od 1961 do 

1963 r. Założył DH przy LO, ZSG i SP nr 2 w Knurowie. 

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca Rybnik w latach 1965-1971. 

Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Stopień 

instruktorski harcmistrz nadano Rozkazem KChK L10/70. z 

15.09.1970 r. Odszedł na wieczną wartę 31.07.1994. r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 142; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 

 

KAPUŚCIK ZOFIA, 

Urodzona w 1919 r. w Sosnowcu, i zamieszkała w tej miejscowości. Po szkole 

powszechnej, uczennica Gimnazjum i Liceum w Sosnowcu. Tam wstąpiła do 

żeńskiej DH im. Zofii Krukowskiej. W sierpniu 1939 r. uczestniczyła w Pogotowiu 

Harcerskim - kopanie okopów, schronów przeciwlotniczych. Od początku okupacji 

hitlerowskiej pomagała w zorganizowaniu punktu Czerwonego Krzyża, w pomoc 

ludności wysiedlonej, politycznie ściganych. Nie należała do konkretnej organizacji 

konspiracyjnej lecz działała w ruchu oporu - Gwardii Ludowej PPS, oraz AK. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 272-273. 
 

KARCZ EUGENIUSZ, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 3.03.1920 r., mieszkaniec Grodźca, pow. będziński, harcerz 50 ZDH im. 

Stanisława Staszica w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. 

Aresztowany 3.03.1941 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 22.04.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 15132. Zginął w tym obozie 12.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 98; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 55. 

 

KARDAS IRENA, pseud. „Wnuczka”, 

Urodzona w 1923 r. w Częstochowie, zamieszkała w Warszawie, córka Edwarda, 

harcerka, sanitariuszka podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. Następnie, od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu - w 

Szarych Szeregach, w Powstaniu Warszawskim - sanitariuszka 4 kompanii 

batalionu zgrupowania AK „Kryśka”. Poległa w powstaniu na ul. Solec. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 177.  

 

KARETTA JÓZEF ANTONI, 

 

 



Absolwent Gimnazjum w Żywcu. W 1932 r. wstąpił do ZHP. W 

1936 r. rozpoczął studia na wydziale prawa UJ, lecz studia 

przerwał w 1937 r. celem obycia służby wojskowej. Od 1937 r. 

był w Szkole Podchorążych w Komorowie i pozostał w wojsku 

jako oficer zawodowy. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r., uczestniczył w bitwie pod Kutnem, a 

następnie wycofał się z wojskiem na wschód. Prawdopodobnie 

dostał się do rosyjskiej niewoli, gdyż rodzina otrzymała 

informacje że przebywał w Kozielsku. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. 
Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 178.  
 

KARETA WILHELM ks., 

Urodzony 18.06.1914 r. w Jabłonkowie, tam uczęszczał do szkoły powszechnej, 

działacz HPC w Jabłonkowie. Po studiach teologicznych rozpoczął pracę 

duszpasterską jako wikariusz substitutus w Tychach - Pszczyna. Aresztowany przez 

gestapo 13.11.1943 r. w Pszczynie i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, 

a stamtąd 19.11.1943 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Następnie, po zakończonych przesłuchaniach, w 

transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau, 3.12.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji obozowej jako więzień nr 110517. Mimo ciężkich warunków 

panujących w więzieniach i obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał 

wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (049, 072); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – 

Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r.  
 

KASPERKIEWICZ MARIAN, 

Urodzony 8.12.1920 r. w Komorowicach, pow. bielski. W latach 

1935 do 1939 uczeń Szkoły Handlowej w Białej Krakowskiej. 

Zaangażowany w działalność harcerską, pełnił funkcję wodza 

gniazda „Orla Brać”, członek kręgu starszoharcerskiego, członek 

Pogotowia Harcerzy. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r., a po powrocie - w okresie okupacji 

hitlerowskiej został zobowiązany do zorganizowania harcerskiego 

podziemia antyhitlerowskiego – współorganizował konspirację 

harcerską na terenie szeroko pojętego Podbeskidzia. 

Zaangażowany był także w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK i w 

Szarych Szeregach. Aresztowany we wrześniu 1944 r., przetrzymany przez krótki 

czas w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przesłany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przewieziony do KL Gross-Rosen, i dalej 

do KL Bergen-Belsen, gdzie zginął w maju 1945 r.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 55; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 43, 44; Kronika Beskidzka – lista ofiar 

mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 265. 

 

KASPRZYKOWSKI STANISŁAW, phm, 

 

 



Urodzony 24.02.1920 r. w Jordanowie k/Myślenic, syn 

Stanisława i Tekli z d. Smolarska. Do Szkoły Powszechnej 

uczęszczał w Kalwarii Zebrzydowskiej k/Wadowic i tam w 1932 

r. wstąpił do ZHP. Ukończywszy Szkołę Powszechną, rozpoczął 

naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Wadowicach. 

Ukończył je w 1937 r. W tym czasie, rodzice przenieśli się do 

Białej Krakowskiej, więc tam rozpoczął naukę w Liceum 

Pedagogicznym. Był harcerzem od dwunastego roku życia.  

Podczas okupacji został wywieziony na roboty przymusowe i pracował jako 

pomocnik murarski w miejscowości Heydebreck (Kędzierzyn) i we Wrocławiu w 

J.G. Farbenindustrie. Po zwolnieniu z przymusowych robót z powodu choroby 

(wrzody żołądka), pracował w Białej Krakowskiej jako robotnik w Szczotkarni 

„Senneuwald”, a następnie w Fabryce Maszyn „Alscher i Syn” – aż do 1945 r. Po 

wyzwoleniu, zgłosił się do pracy w szkolnictwie powszechnym w charakterze 

nauczyciela. Pracując zawodowo, uzupełniał wykształcenie w Liceum 

Pedagogicznym i w 1945 r. złożył egzamin dojrzałości. Od 21.05.1945 r. referent 

drużyn szkolnych w Komendzie Beskidzkiego Hufca Harcerzy, stopień instruktorski 

podharcmistrz przy Powiatowym Zarządzie ZWM w Bielsku-Białej, później w 

wyodrębnionym hufcu harcerskim w Bielsku. Przez kilka miesięcy 1949 r. 

komendant Hufca Harcerskiego w Bielsku. W szkolnictwie, na byłych terenach 

Białej Krakowskiej pracował od 29.03.1945 do 1.09.1947 r. Od 1.06.1949 r. 

przeszedł do Ośrodka Szkolenia Zawodowego Fabryki Przemysłu Metalowego w 

Bielsku Białej i pracował tam do 3.01.1950 r. Odszedł na wieczną wartę 29.10.1961 

r.  
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

KAWALA IRENA, pseud. „Hanka”, 

Urodzona 29.03.1913 r. w Brzeszczach, córka Romualda i 

Karoliny z d. Faltus. Do szkoły powszechnej i gimnazjum 

uczęszczała w Brzeszczach, następnie kontynuowała naukę w 

Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej, ukończone 

maturą w 1932 r. W tym czasie była aktywną harcerką - ZHP, 

należała także do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 

1937 r. podjęła pracę nauczycielki w Szkole Publicznej w 

Kamionce na Kresach Wschodnich.  

Od początku okupacji hitlerowskiej (od założenia obozu KL Auschwitz-Birkenau), 

zaangażowała się w niesienie pomocy więźniom obozu. Dostarczała też osobiście 

żywność komandom więźniarskim pracującym na terenie Brzeszcz. W 1940 r. 

została członkiem Batalionów Chłopskich (BCh), narażając się na olbrzymie 

niebezpieczeństwo, gdyż pracując w sklepie, wydawała osobom niosącym pomoc 

więźniom: chleb, tłuszcze, sacharynę cukier na fałszywe kartki żywnościowe, a 

później również bez kartek. Przekazywała również lekarstwa otrzymywane od 

aptekarzy i lekarzy z Brzeszcz. Zaopatrywała w lekarstwa i żywność także 

łączniczki ZWZ/AK. W sklepie, bez wiedzy właściciela, ukrywała różne materiały 

konspiracyjne przeznaczone dla kierownika przyobozowej grupy BCh. Po 

wyzwoleniu włączyła się w prace porządkowe na terenie Szkoły Podstawowej w 

 

 



Brzeszczach, a następnie podjęła pracę nauczycielki. Udzielała się również 

społecznie. Za pracę konspiracyjną podczas okupacji otrzymała Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski. Odeszła na wieczną wartę 20.08.1984 r. w Brzeszczach. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., z opr. 

 

KAWULOK-ZWYRDEK MARIA, 

Urodzona 19.03.1918 r. w Mostach - Zaolzie. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 

Mostach, kontynuowała naukę w Seminarium Nauczycielskim. Po jego ukończeniu 

została nauczycielką. Zaangażowała się w pracę harcerską, pełniąc funkcję 

drużynowej DH. W okresie okupacji zaangażowana w działalność dla ruchu oporu. 

Aresztowana 21.05.1940 r. w Jabłonkowie podczas akcji „Inteligentaktion” („Akcja 

Inteligencja”), więziona była w Cieszynie, a stamtąd przewieziona do KL 

Ravensbrück, gdzie należała do konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury” w 

zastępie „Cegieł”. Przeżyła pobyt w obozie i powróciła na Zaolzie. Zamieszkała w 

Dolnej Łomnej. Jako nauczycielka uczyła w Szkole Podstawowej w Łomnej a 

zarazem zaangażowała się w działalność w Polskim Związku Kulturalno-

Oświatowym w Czeskim Cieszynie. 
Bibliografia: M. Starczewski. 

 

KAWUREK-MATEJOWA KATARZYNA, 

Urodzona 22.03.1920 r. w Kędzierzynie. Po podziale Górnego 

Śląska w 1922 r. wraz z rodzicami musiała opuścić rodzinne 

strony, osiedliwszy się w Radzionkowie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu. 

Aresztowana 20.10.1941 r. w Radzionkowie za przynależność do 

organizacji konspiracyjnej POP. Uwięziona w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach, a stamtąd po półrocznym śledztwie 

wywieziona została do KL Ravensbrück. 

Zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 10662. W obozie tym 

należała do konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Mury”. Przeżyła pobyt w 

obozie, doczekawszy się wyzwolenia 1.05.1945 r. przez Armię Czerwoną. 

Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 

Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Odznaką Grunwaldzką. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KEMPNA STEFANIA, pseud. „Erika”, 

Urodzona 1.10.1918 r. w Orłowej – Zaolzie, i zamieszkała w tej 

miejscowości. Uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej, 

harcerka - działaczka HPC w Orłowej. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działała w ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ/AK. W okresie okupacji 

hitlerowskiej pracowała w zarządzie miejskim w Orłowej, więc 

miała możliwość wykradania kartek żywnościowych oraz 

odzieżowych.  

Spowodowała zameldowanie nielegalne w Orłowej przywódców działających w 

ZWZ/AK na Zaolziu – Jana Margicioka, Leopolda Hałaczka, Teofila Witę. 

Aresztowana 1.03.1942 r. i więziona w Cieszynie, a stamtąd po śledztwie w 

 

 



transporcie zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 4.01.1945 

r. - podczas marszu ewakuacyjnego. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim 

Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 

1988, s. 181; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 55; Harcerki 1939-1945, opracowanie 
zespołowe, W-wa 1983 r., s. 403. 

 

KIECKA JERZY, 

Urodzony 3.06.1924 r. w Łaziskach Średnich, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

powstańca śląskiego, uczeń, harcerz DH z Łazisk, członek Organizacji Młodzieży 

Powstańczej. We wrześniu 1939 r. brał udział ochotniczo w oddziałach samoobrony 

Śląska. Podczas jednej z akcji zbrojnej - zaginął bez wieści. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 55; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 127; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

KIEL ERNEST, 

Urodzony 17.01.1903 r. w Mikołowie i tam zamieszkały, działacz starszoharcerski i 

współorganizator drużyny ZHP w Mikołowie. Aresztowany, zginął 5.09.1939 r. w 

Katowicach - rozstrzelany przez hitlerowców. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 55. 

 

KIELOCH WŁADYSŁAW ANTONI, 

Urodzony 18.10.1919 r. w Dziedzicach pow. bielski, syn Pawła i 

Marii z d. Wrzoł. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 

Dziedzicach uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bielsku. 

Od 1936 r. należał do Starszoharcerskiej Drużyny Wodnej w 

Dziedzicach, zorganizowanej przez Romana Żoczka. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność 

konspiracyjną - żołnierz ZWZ/AK (oddział dowodzony przez 

Maksymiliana Miglasa) obejmujący swym zasięgiem Czechowice 

i Dziedzice.  

Aresztowany i po uwięzieniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Tam, po sadystycznym śledztwie skazany na 

karę śmierci, więc przewieziono go do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

30.06.1944 r.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 55; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 

z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 45, 46; Kronika Beskidzka – lista ofiar 

mieszkańców Podbeskidzia.  
 

KIEPURA LUDWIK, 

Urodzony w 1922 r. w Częstochowie i tam zamieszkały, uczeń Gimnazjum im. 

Romualda Traugutta, harcerz 18 DH im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie -

dzielnica Raków. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu - członek Szarych Szeregów, a po zdekonspirowaniu tej organizacji 

 



harcerskiej przez Niemców, podjął z nimi walkę w partyzantce. Zginął w walce z 

hitlerowcami 9.09.1944 r. pod Nową Wsią k/Zielonej Dąbrowy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 55. 
 

KISIAB HELENA, 

Urodzona 19.07.1894 r. W okresie międzywojennym działaczka HPC w Dąbrowie – 

Zaolzie. W okresie okupacji hitlerowskiej, podejrzana o działalność konspiracyjną, 

rozstrzelana 30.04.1945 r. na cmentarzu żydowskim w Cieszynie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek. 
 

KISIEL FELIKS, pseud. „Benon”, „Szczęsny”, 

Urodzony 12.05.1909 r. w Sosnowcu, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej, a 

następnie podjął naukę w gimnazjum sosnowieckim, które ukończył w 1929 r. Był 

członkiem ZHP. Jako ochotnik wstąpił w tym roku do WP do Szkoły Podchorążych 

Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowo ukończoną w 1932 r., uzyskując 

stopień podporucznika. Przydzielony do 73 pp. w Katowicach, w którym był m.in. 

dowódcą plutonu piechoty. W 1936 r. awansował do stopnia porucznika. Z pułkiem 

tym jako dowódca plutonu pionierów uczestniczył w walkach z oddziałami 

niemieckimi we wrześniu 1939 r., w rejonie Tychy-Wyry, Murcki, Libiąż, Bielany 

pod Krakowem, Koszyce, Rozwadów, Huta Krzeszowska. W jednej z nich został 

ranny w głowę w rejonie Brześcia nad Bugiem. Wrócił do Sosnowca na początku 

1940 r. Nawiązał kontakt z komendantem Podokręgu Zagłębiowskiego ZWZ ppłk 

Henrykiem Kowalówką „Topolą”, który włączył go do tworzonego sztabu. Pod 

pseudonimem „Benon” utworzył m.in. skrzynkę kontaktową dla „Topoli”. 

Komendant główny ZWZ gen. bryg. Stefan Rowecki „Rakoń” awansował go 

22.01.1941 r. do stopnia kapitana. Po rozbiciu Okręgu Śląskiego ZWZ w grudniu 

1940 r. utworzono Inspektorat Sosnowiecki ZWZ, zaś F. Kisiel objął stanowisko 

szefa łączności operacyjnej, a następnie skierowany został pod pseud. „Szczęsny” 

na komendanta Inspektoratu Bielskiego ZWZ - na najtrudniejszy teren działania 

(Bielsko i jego okolice zamieszkiwała w znacznej liczbie ludność niemiecka). W 

marcu 1942 r. przystąpił do wykonywania swoich obowiązków na terenie 

inspektoratu, zaś kwaterę swoją umieścił w domu Marii i Ferdynanda Dzieniów w 

Białej. W skład sztabu utworzonego inspektoratu wszedł niestety Stanisław 

Dembowicz pseud. „Radom”. Zdobył on zaufanie u nowego komendanta 

inspektoratu, a okazał się agentem gestapo i doprowadził do masowych aresztowań 

głównie w nocy z 25 na 26.09.1942 r. Na przejściu granicznym w Suchej gestapo 

ujęło „Szczęsnego” 25.09.1942 r., natomiast na terenie inspektoratu zostali 

aresztowani m.in. kpt. Henryk Boryczka, Mieczysław Jonkisz, por. Paweł Pinczer, 

por. Antoni Cader , Erwin Czaja, Jan Jagosz. Straty początkowo wyniosły 

kilkudziesięciu członków, w tym głównie kadry dowódczej począwszy od placówek 

a skończywszy na inspektoracie. F. Kisiela przewieziono do siedziby gestapo w 

Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych 

brutalnych przesłuchaniach, 31.05.1943 r. przesłany do KL Auschwitz. W dwa dni 

później postawiony został przed sądem doraźnym, który skazał go na karę śmierci. 

Zginął w tym obozie 2.06.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 683; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 



KISZA KAROL, 

Urodzony 28.11.1908 r. w Cieszynie, zamieszkały w tej miejscowości; w młodości 

aktywny działacz ZHP i HPC, komendant Hufca Męskiego w Cieszynie. 

Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, przetransportowany do KL 

Dachau - zmarł z wycieńczenia 20.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 130. 
 

KISZA KAROL, 

Urodzony 23.03.1911 r., w młodości harcerz - drużynowy HPC w Czeskim 

Cieszynie. Rozstrzelany 23.10.1943 r. w Warszawie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

KISZKA FRANCISZEK, 

Urodzony 4.02.1920 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, górnik, harcerz w 

Żywocicach. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Gestapo i niemiecka policja rozstrzelała go 6.08.1944 r. 

we własnym domu - na oczach rodziny. W tym bowiem dniu, 

gestapo zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie 

dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcy - 

rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. -
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 193; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197; 

 

KISZKA LUDWIK, 

Urodzony 15.04.1921 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, aktywny harcerz DH w 

miejscu zamieszkania, pracował jako górnik. Gestapo i niemiecka 

policja rozstrzelała go 6.08.1944 r. we własnym domu - na 

oczach rodziny. W tym bowiem dniu, gestapo zorganizowało 

zbiorową akcję odwetową za zabicie dwóch oficerów 

cieszyńskiego gestapo i ich kierowcy - rozstrzelano 36 

mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. -

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (592) Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 193; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197. 

 

KLACHACZ JÓZEF, 

Urodzony w 1912 r., zamieszkały w Mikołowie, absolwent Gimnazjum w 

Mikołowie w 1933 r., działacz ZHP, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

działacz społeczny, podporucznik WP, absolwent Policyjnej Szkoły Oficerskiej - 

policjant w Radlinie pow. rybnicki. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. W nieustalonych okolicznościach przedostał się na Zachód – 

walczył z hitlerowcami w PSZnZ w Anglii. Po wojnie pozostał w Anglii i tam 

odszedł na wieczną warte. 
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 82; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

 

 



KLAKUS LUDWIK, hm, 

Urodzony w 1909 r. w Nowej Wsi (Wirek) – dzielnica Rudy Śl., od 1924 r. członek 

ZHP, zawodowo nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 3 w Nowym Bytomiu, 

Czarnym Lesie. W 1928 r. ukończył kurs instruktorski w Górkach Wielkich, 

uczestnik w 1929 r. w światowym Jamboree w Wielkiej Brytanii, stopień 

instruktorski harcmistrz. Po tragicznej śmierci nowobytomskiego komendanta hufca 

(zginął jako pilot szybowcowy) do wybuchu wojny był hufcowym. W 1936 r. w 

grupie 32 instruktorów uczestniczył w wyprawie do USA, mającej za zadanie 

szkolenie kadry dla polonijnych drużyn harcerskich. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej 1939 r., a dostawszy się w walce z hitlerowskim agresorem na 

tereny wschodnie, tam dostał się do niewoli sowieckiej – internowany w ZSRR. 

Zginął prawdopodobnie wiosną 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy 

NKWD. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 55. 

 

KLAMA JAN, hm, 

Urodzony 9.07.1908 r., syn Walentego i Pauliny z d. Świerc. Do 

ZHP wstąpił 15.11.1920 r. Członek, zastępowy, a następnie 

przyboczny I DH im. A. Mickiewicza w Rybniku. W latach 1924-

1925 drużynowy III DH im. S. Żółkiewskiego w Rybniku-

Ligocie, od 29 listopada 1925 r. do września 1926 r. drużynowy 

IX DH im. T. Kościuszki w Chwałowicach. W 1926 r. sekretarz 

Komendy Hufca Harcerskiego w Rybniku, a w 1928 r. 

drużynowy DH im. J. Słowackiego w Jejkowicach.  

Organizator, przy współudziale hm. Ludwika Wacławka, Hufca Harcerzy w 

Rydułtowach w 1929 r., gdzie do października 1933 r. pełnił funkcję zastępcy, a 

następnie komendanta hufca, stopień instruktorski harcmistrz. W tym samym roku 

zorganizował drużynę zuchową w Rybniku, którą przekazał do SP nr 2 w Rybniku. 

Od października 1934 r. zastępca komendanta hufca w Rybniku, dodatkowo pełni 

funkcję referenta skarbowego. Rozkazem Naczelnika ZHP L/15 z dnia 10.09.1938 r. 

mianowany komendantem Hufca Rybnik. W 1939 r. nawiązał kontakt z konspiracją 

harcerską. Aresztowany 7.11.1939 r. i osadzony w więzieniu w Żorach. 

Wypuszczony warunkowo 24.12.1939 r., a następnie zwolniony 15.04.1940 r. Nadal 

pracował w konspiracji (Bogumin, Berlin). Po powrocie z Berlina, 7.03.1945 r. za 

zgodą Komendy Chorągwi w Katowicach, reaktywował pracę Hufca Rybnik. W 

1946 r. zorganizował kurs zastępowych w Wiśle-Malince, a w 1947 r. - 

zgrupowanie obozów w Piwnicznej-Zdroju. W 1949 r. z uwagi na połączenie ZHP z 

ZMP, przeszedł do rezerwy kadrowej. W listopadzie 1956 r. objął obowiązki 

przewodniczącego Miejskiej Rady Organizacyjnej Harcerstwa. W grudniu 1957 r. 

został ponownie mianowany komendantem Hufca Harcerskiego w Rybniku. 

Funkcję tę pełnił do 15.10.1959 r. Od 15.10.1959 do 15.11.1961 r. był członkiem 

Komendy Hufca (kierownik Referatu KPH). Zrezygnował z działalności harcerskiej 

w 1961 r. Członek Kręgu Instruktora Seniora przy Komendzie Hufca w Rybniku od 

31.01.1983 r. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik” oraz Medalem 

„Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”. Stopień hm. nadano Rozkazem Naczelnika 

 



ZHP nr 5 z15.03.1936 r. Weryfikacja stopnia Rozkazem KChK L3/58 z 15.03.1958 

r. Odszedł na wieczną wartę 23.05.1984 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 143. 
 

KLAUZA JAN, pseud. ,, Saper”, ,,Janek”, 
Urodzony 16.08.1914 r. w Chorzowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej 

uczęszczał prawdopodobnie do Państwowego Gimnazjum i Liceum które ukończył 

ok. 1932 r. W młodości aktywny działacz harcerski. Pracę podjął w Państwowej 

Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. W 1934 r. powołany został do 

odbycia służby wojskowej i skierowany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 

Piechoty, który ukończył po roku w stopniu plut. pchor. i powrócił do pracy w 

Państwowej Fabryce Związków Azotowych. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., 

brał udział w kampanii wrześniowej - skierowany do 11 Karpackiej Dywizji. W 

rejonie Hołosko Wielkie, 18.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli, z której 

zbiegł po kilku dniach i w październiku 1939 r. powrócił do domu. Szukając 

możliwości konspiracyjnej walki z okupantem hitlerowskim – nawiązał kontakt z 

ppor. rez. Korolem pseud. ,,Hajducki” w Katowicach, przez którego wyznaczony 

został na organizatora i komendanta Obwodu Katowickiego PRW, która następnie 

zmieniła nazwę na POP, a w grudniu 1939 r. na SZP. W styczniu 1940 r. obwód 

wszedł w skład ZWZ. Kluza w lutym 1940 r. mianowany został dowódcą 

Inspektoratu Katowickiego ZWZ. Okupantowi udało się wprowadzić do sieci ZWZ 

konfidentów (m.in. Helenę Mateja), co przyniosło gestapowcom sukces 

aresztowania w nocy z 18 na 19.12.1940 r. 456 osób i 3 osoby zabijając w czasie 

akcji. Jedną z zabitych osób był Klauza, który podjął próbę ucieczki, lecz 

śmiertelnie trafiony zginął w Katowicach.  
Bibliografia: Materiały archiwalne płk. Rez. Dr Mieczysława Starczewskiego. 
 

KLEIN MIECZYSŁAW, pseud. „Loczek”,  

Urodzony 16.06.1928 r. w Kazimierzu Górniczym – wschodniej dzielnicy 

Sosnowca, syn Józefa i Janiny z d. Kuzian. Przed 1939 r. należał do gromady 

zuchowej przy 87 ZDH im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Był robotnikiem kopalni 

„Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. W okresie okupacji hitlerowskiej członek BiP14, 

uczestniczył w dywersji propagandowej i działalności wywiadowczej w Centralnej 

Bazie Technicznej „Mnich I” - obsługiwał urządzenie powielające. Powielał ulotki 

tekstowe i rysunkowe, kopiował dostarczone i zdobyte samodzielnie dokumenty 

techniczne, gospodarcze i polityczne okupanta. Zbierał też informacje 

wywiadowcze (górnictwo, energetyka, działalność NSDAP i hitlerowskie 

organizacje paramilitarne) i brał udział w małym sabotażu. Pracował w trudnych 

warunkach (opary amoniaku, światło łukowe) przy ciągłych kontrolach podoficera 

SS i penetracji konfidentów. Od sierpnia 1944 r. komórki BiP rozlokowane były w 

Kazimierzu, Ostrowach, Grabocinie i innych miejscowościach otaczających 

kopalnie „Kazimierz-Juliusz” i „Dorota”. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KLEJNOT JÓZEF, 

                                                 
14 Patrz objaśnienia przypisów.  



Urodzony ?, mieszkaniec Gotartowic. W okresie międzywojennym, harcerz XIII 

MDH w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w 

działalność ruchu oporu – członek organizacji konspiracyjnej PTOP - dowódca 

oddziału partyzanckiego. Zginął przy próbie wysadzenia mostu kolejowego w 

Gotartowicach. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91. 

 

KLIMEK WINCENTY,  

Urodzony 5.01.1922 r. w miejscowości Zawada k/Wodzisławia 

Śl. Harcerz IV DH im. Henryka Sienkiewicza przy Gimnazjum 

Ogólnokształcącym w Rybniku – gdzie był uczniem. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - 

członek Szarych Szeregów, członek organizacji konspiracyjnej 

POP. Aresztowany kilkakrotnie przez gestapo za ukrywanie 

książek z rybnickiego gimnazjum. Wpierw więziony w rybnickim 

więzieniu, następnie 27.06.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 

1271. Zginął w tym obozie 1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 36; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 78; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów 

najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 239; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i 

Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, 
Opole 1984, s. 377; APMA-B Ankieta z dn. 24.02.1958 r. (gn. Mat./788, nr inw. 43392); Elżbieta i Zbigniew 

Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 74; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 56. 
 

KLYSZCZ KAROL, 

Urodzony 13.02.1914 r., mieszkaniec Cieszyna, w młodości harcerz i drużynowy IV 

DH w Cieszynie. Zmobilizowany, w nieznanych okolicznościach przedostał się na 

Zachód do PSZnZ – gdzie zginął 28.03.1941 r. jako lotnik PSP-RAF w Anglii. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

KLYTA FRYDERYK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 10.03.1912 r. w Piekarach Śl., harcerz DH w Radzionkowie pow. 

tarnogórski. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. Aresztowany i przewieziony do więzienia w Tarnowie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym (w pierwszym transporcie) przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 14.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 637. Uciekł z obozu 10.10.1942 r. Zaginął – nieznany jest dalszy los tego 

więźnia.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 56. 

 

 



KŁOS ROMAN, 

Urodzony w 1913 r. w Bielszowicach – dzielnica Rudy Śl. i tam zamieszkały, 

harcerz 1 DH w miejscu zamieszkania. Brał udział we wrześniu 1939 r. w walce 

obronnej Śląska. Zginął podczas ataku na więzienie w Mysłowicach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 56. 

 

KŁOSEK OTTON, 

Urodzony w 1920 r. w Zabrzu, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Emila - 

uczestnika powstań śląskich, uchodźcy z Niemiec. Harcerz - członek rady drużyny 6 

DH im. Zawiszy Czarnego w Katowicach, następnie członek Kręgu 

Starszoharcerskiego w Katowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. W 1940 r. wywieziony przez Arbeitsamt 

na roboty przymusowe do Niemiec - pracował w zakładach zbrojeniowych w okolicy 

Hamburga. Tam aresztowany wraz z grupą Polaków pod zarzutem sabotażu i 

działania na szkodę III Rzeszy. Sądzony pod koniec 1942 r. w Berlinie, skazany 

wraz z 12 współtowarzyszami na śmierć przez ścięcie - zginął.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 56. 

 

KŁOSKO STANISŁAW, 

Urodzony 28.10.1914 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Pawła 

i Katarzyny z d. Koppel. W młodości aktywny harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Pracował jako urzędnik magistratu w Mikołowie. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i więziony w Mikołowie, skąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonych przesłuchaniach przeniesiony do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie 15.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5157/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie 

przyczyny zgonu to: Lungenentzündung (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 657; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., 

s. 84; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KŁOSOK PAWEŁ pseud. „Zygma”,  

Urodzony 22.01.1914 r., mieszkaniec Radlina-Obszary pow. 

rybnicki. Harcerz DH im. T. Kościuszki w Radlinie-Obszary. Po 

ukończeniu czterech klas Gimnazjum w Rybniku, w 1931 r. 

wstąpił do Oficerskiej Szkoły Zawodowej w Koninie i ukończył 

ją w 1934 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. jako 

dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Po 

kapitulacji swego pułku powrócił do Siedlec, a w listopadzie 1939 

r. do Radlina.  

Przez jakiś czas pracował w różnych firmach jako pracownik fizyczny i 

równocześnie zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizował zbiórki 

pieniężne dla biednych polskich rodzin. W 1941 r. ożenił się z Heleną z d. Bednorz. 

18.08.1944 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną i przebywał jakiś 

czas w więzieniu w Rybniku, a następnie przekazano go do więzienia śledczego 

(Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Na początku 1945 r. przekazany został do 

więzienia w Bytomiu. Gdy w kierunku Śląska zmierzała Armia Czerwona, 

 



uczestniczył w ewakuacji więźniów przez Rybnik, Racibórz, Nysę do Kłodzka. W 

Kłodzku więźniowie załadowani zostali do odkrytych wagonów i wywiezieni do 

Krümme k/Zelle. W kwietniu, gdy do obozu zbliżyła się armia amerykańska, 

więźniów prowadzono na wschód. Zostali wyswobodzeni przez wojska radzieckie. 

Piechotą dotarł do Poznania, a stamtąd pociągiem do Radlina, do domu dotarł w 

czerwcu 1945 r. Ponieważ pierwsza żona zginęła w czasie działań wojennych, 

ożenił się z Gertrudą z d. Gajda. Podjął pracę w Zakładach Koksochemicznych w 

Radlinie. Odszedł na wieczną wartę 23.12.1990 r. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 26; M. Brzost, 

Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 46, 64, 95, 165; Zbiory J. Delowicza (relacja Pawła 
Kłosoka), skor. 3; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 111. 

 

KŁOSOK WŁADYSŁAW, pseud. „Piorun”, 

Mieszkaniec Marklowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Uczeń Szkoły 

Handlowej w Rybniku. W lipcu 1939 r. brał udział w studenckim przeszkoleniu 

wojskowym, po czym na ochotnika zgłosił się do Obrony Narodowej. W ostatnich 

dniach sierpnia pełnił dyżur obserwacyjny na wieży kościelnej w Pszowie, a 

1.09.1939 r. z bronią w ręku przeciwstawiał się wkraczającym do Marklowic 

wojskom niemieckim. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r. s. 32. 

 

KŁUS ALOJZY, 

Urodzony 17 lub 24.10.1917 r., mieszkaniec Dolnej Łomnej - Zaolzie, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Rozstrzelany przez gestapo w Dolnej Łomnej 13.06.1944 r. – 

w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

KMIOTEK ZOFIA, 

 

 

 

 

 
 

 

 

Urodzona 15.07.1915 r. w Żywcu, zamieszkała w Cieszynie, córka Piotra i 

Kazimiery z d. Jonas, studentka, bardzo czynna harcerka DH w miejscu 

zamieszkania, członkini Pogotowia Harcerek we wrześniu 1939 r. - uczestniczka 

tajnej pracy harcerskiej. Od grudnia 1939 r. zaangażowana w działalność ruchu 

oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ. Działała do stycznia 1941 r. 

w siatce wywiadowczej Związku Odwetu, kierowanej przez F. Kwaśnickiego. 

Aresztowana i krótko więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 16.10.1942 r. zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 22649. Zginęła 30.11.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 42371/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

 



obozowego, zmarła o godz. 7:45, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei 

Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 505; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 289; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 56; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 
Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 189; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 404. 

 

KNAB HELENA, 

Urodzona 1903 r. w Dąbrowie i zamieszkała w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Ukończyła szkołę wydziałową, a później 

szkołę wychowawczyń przedszkoli. Podjęła pracę jako 

nauczycielka przedszkola w Łazach k/Orłowej - Zaolzie, 

działaczka HPC w Dąbrowie, działaczka społeczna w Macierzy 

Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej. Od 1943 r. działała w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Współdziałała z 

partyzantami, organizowała pomoc żywnościową dla więźniów i 

wysiedleńców.  

Aresztowana 15.03.1945 r. pod zarzutem udzielania pomocy jeńcom wojennym 

oraz udział w ruchu oporu. Więziona w Cieszynie – zastrzelona 30.03.1945 r. w 

egzekucji zbiorowej wraz z 81 osobami (w tym 8 kobiet) na cmentarzu żydowskim 

w Cieszynie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. Harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 153; S. 
Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143; Słownik uczestniczek walki o 

niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s.189. 

 

KNOSAŁA RYSZARD, phm, pseud. „Stary”, 

Urodzony w 1907 r. w Żelaznie k/Opola, syn uczestnika powstań śląskich. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Opolu i WKN w Poznaniu - potem 

nauczyciel, w młodości członek ZHP w Niemczech, stopień instruktorski 

podharcmistrz. Do 1935 r. pracował w Polskim Konsulacie w Lipsku, później do 

1939 r. w szkolnictwie na Warmii. Znał biegle kilka języków, działał w ZPwN i 

PZZ. Niemcy nie zatwierdzili go na stanowisko dyrektora ani nauczyciela Polskiego 

Gimnazjum w Bytomiu, uznając go za wroga Niemiec. Aresztowany 1.09.1939 r., od 

7 września więziony w KL Hohenbruck pod Kłajpedą, następnie w KL Dachau, 

gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 3756. Znając 

dobrze język niemiecki, pełnił w obozie funkcję tłumacza, udzielając się 

równocześnie aktywnie w samopomocy więźniów. Zmarł 5/6.02.1945 r. w Dachau 

po otrzymaniu zastrzyku tyfusu plamistego.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 
 

KOBIERNICKI STANISŁAW, 

Urodzony 21.09.1907 r. w Karwinie - Zaolzie, zamieszkały w 

Karwinie-Solca, narodowości polskiej, urzędnik. Absolwent 

Gimnazjum w Orłowej - matura w 1931 r. Aktywny działacz 

młodzieżowy - hufcowy w ZHP. Po maturze studiował na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, lecz z powodu 

trudności finansowych nie ukończył studiów. Przez jakiś czas 

 

 



pracował jako urzędnik na poczcie w Opawie i Ostrawie, a od 

1938 r. pracował w biurze kopalni w Karwinie.  

W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – komórce SZP Józefa 

Kominka w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. przez gestapowca z Karwiny - 

Lorenza oraz funkcjonariusza SA Alojzego Placka i uwięziony w Cieszynie.  

Stamtąd 24.04.1940 r. po wstępnym śledztwie przetransportowany do więzienia w 

Sosnowcu, później przewieziony do KL Dachau, zaś od 5.06.1940 r. przeniesiony 

do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

412, 3575. Zginął w tym ostatnim obozie 15.04.1941 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. 
Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (044); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej 

i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 82. 

 

KOBYLIŃSKI BOLESŁAW, 

Urodzony w 1885 r., mieszkaniec Hajduków Wlkp. - obecnie dzielnica Chorzowa, 

działacz harcerski - przewodniczący KPH w miejscu zamieszkania, nauczyciel. W 

1938/1939 r. uczył w prywatnej szkole zawodowej. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany w maju 1941 

r. w Krakowie i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, a stamtąd 

przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 23076. Zginął w tym obozie 3.05.1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 
 

KOCIK RAFAŁ, 

Urodzony w 1920 r., zamieszkały w Chorzowie-Batorym. W 1922 r. wraz z 

rodzicami przyprowadził się z Wrześni do Chorzowa, gdzie ukończył szkołę 

podstawową w 1934 r. i należał do harcerstwa – drużynowy DH. Pod koniec 

sierpnia 1939 r. udał się do Katowic do Komendy Chorągwi, celem odbycia 

szkolenia pierwszej pomocy sanitarnej, jakie drużyny harcerskie przechodziły w 

parku Kościuszki. Przedłużywszy swój pobyt w Katowicach, był świadkiem, gdy 

3.09.1939 r. bojówki niemieckie zaczęły ostrzeliwać polskie patrole i dochodziło do 

walk ulicznych, rozstrzeliwano ludzi. Dzięki życzliwości jakieś kobiety, zmienił 

mundurek harcerski na cywilne ubranie, co uchroniło go przed natychmiastowym 

rozstrzelaniem przez wkraczające wojsko niemieckie. Niestety, w panującym 

zamieszaniu został zatrzymany i zaprowadzony na podwórze rozlewni piwa przy ul. 

Gliwickiej, gdzie znajdowało się już około 30 osób - cywilów, wojskowych, 

harcerek i harcerzy. Następnie prowadzono wszystkich do konsulatu niemieckiego 

(szli z podniesionymi rękami do góry, a po obu stronach jezdni stało wojsko 

niemieckie i biło ich kolbami karabinów). W konsulacie spisywano personalia 

aresztowanych, a następnie wprowadzono do podwórza przy ul. Zamkowej – gdzie 

bojówkarze niemieccy zaczęli strzelać do przybyłych aresztantów. Chcąc uniknąć 

zastrzelenia wywrócił się pozorując śmierć, i tak znalazł się pod stertą trupów – 

zbroczony krwią upadłych na niego trupów. Niestety, gdy w pewnym momencie nie 

opanował nerwowego napięcia i poruszył się, Niemcy strzelali do niego, kalecząc w 

prawe przedramię. Nie wiadomo w jakich okolicznościach dostał się do Szpitala 

Miejskiego w Chorzowie, gdzie przebywał do końca grudnia 1939 r. Później 



pracował w kopalni „Barbara”. 18.12.1940 r. został aresztowany wraz z siostrą 

Heleną i z Chorzowa, 18.12.1940 r. załadowano wszystkich na samochody i 

wywieziono do KL Auschwitz gdzie był więziony do 18.01.1945 r. Brał udział w 

marszu ewakuacyjnym więźniów „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia 

Śl., a stamtąd koleją (wagonami towarowymi) przewieziono więźniów do KL 

Mauthausen. Przeżył pobyt w obozie, wyzwolony przez wojska amerykańskie.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 49 – 54; Zeznanie złożone przed 

OKBZH w Katowicach w dniu 25 kwietnia 1967 r.; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 49-54. 

 

KOCH – KOCHAŃSKI JÓZEF, 

Urodzony 10.03.1909 r. we Frysztacie. Ukończył Polską Szkołę 

Ludową i Wydziałową, a następnie kształcił się w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Już jako student był 

bardzo aktywny w pracach społecznych dla Macierzy Szkolnej, a także 

członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Frysztacie. Pracę 

nauczyciela rozpoczął w Szkole Powszechnej w Szombierkach na 

Górnym Śląsku, a później w Janowie Śląskim. W 1938 r. przeniesiony 

służbowo na Zaolzie – pracował jako nauczyciel w Szkole Wydziałowej 

we Frysztacie.  

Od początku okupacji hitlerowskiej pracował jako robotnik w fabryce mebli w Cieszynie, a 

jednocześnie działał w ruchu oporu, bardzo aktywny członek Związku Orła Białego, a 

później żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Od 1943 r. gdy masowo aresztowano 

członków AK, przerwał pracę konspiracyjną – ukrywając się w górach, ratując się w ten 

sposób przed aresztowaniem i wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. W pierwszych 

dniach po wojnie, brał czynny udział w organizowaniu szkolnictwa polskiego na Śląsku 

Cieszyńskim, i na stałe związał się z pracą w szkolnictwie. Odszedł na wieczną wartę 

17.03.1964 r.  
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOCHANY MICHAŁ, 

Mieszkaniec Bielska, harcerz l DH im. T. Kościuszki przy Gimnazjum w Bielsku. 

Zginął - prawdopodobnie rozstrzelany 13.11.1939 r. w Starym Bielsku wraz z 

ofiarami hitlerowskimi - skazanymi i zamordowanymi jak: Mieczysław Łaszczok, 

dr Zenonem Różewiczem, Franciszkiem Śledzińskim, Stanisławem Peterko i Żydem 

Schancerem. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 
 

KOCUR IZABELA z d. HOLZER, 

Urodzona 8.02.1910 r. w Złotych Morawcach - Słowacja, 

zamieszkała w Karwinie-Barbara (382) - Zaolzie. W młodości 

zaangażowana w działalność harcerską - drużynowa zuchów w 

Nowym Boguminie. Aresztowana 22.05.1942 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła 22.10.1942 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 

1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Archiwum 
dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (458), Karwina cz. 1 (044); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

 

 



Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82. 

 

KOCYAN WILHELM, hm, pseud. „Wiluś”, „Koc”, 

Urodzony 14.02.1917 r. w Darkowie-Zdrój pow. karwiński – 

Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, 

działacz HPC w Darkowie i Stonawie, stopień instruktorski 

harcmistrz. Ukończył Szkołę Ludową i Wydziałową we Frysztacie. 

Następnie kształcił się w Szkole Handlowej w Cieszynie. Przez 

kilka lat bezrobotny, dopiero w 1938 r. znalazł pracę jako urzędnik 

w Urzędzie Gminnym w Darkowie. Był aktywnym członkiem 

Macierzy Szkolnej.  

W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

Związek Odwetu. Aresztowany 14.04.1940 r. i wstępnie przetrzymywany w lokalnym 

więzieniu w Karwinie, w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do Sosnowca. Następnie 

wywieziony do KL Dachau, a po ok. 6 tygodniach przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen, gdzie zginął 12.09.1941 r. - zagazowany w zamku Hartheim. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. 
Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 64; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 59.  
 

KOCYBA FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 10.10.1902 r. w Dąbrowie Górniczej i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Stanisława i Marii z d. Dubiel, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Zatrudniony jako rymarz w Hucie Bankowej, kapral. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i w 

transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

2.04.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 11155. 

Zginął w tym obozie 29.10.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3383/1941 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:50, określenie 

przyczyny zgonu to: Lungen-und Rippenfellentzündung (ropne zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 91; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 383; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 

 

KOCZTORZ BOLESŁAW, 

Urodzony 8.04.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszki. Harcerz, 

wywiadowca w XIII DH im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu w PTOP, był kolporterem gazety „Zew 

Wolności”. Aresztowany 13.06.1942 r. i wywieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a następnie przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 17.07.1942 

 

 



r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 47708. Zginął w tym 

obozie 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28265/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:20, określenie przyczyny 

zgonu to „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 80; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 

hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 24; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 

1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 242; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 
rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,  

Katowice 1998, s. 198; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1207, nr id. 26593; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z 

dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 

 

KOKOCIŃSKI BOGUSŁAW, 

Urodzony 6.06.1928 r. w Poznaniu, zamieszkały w Katowicach, syn Wacława i 

Teodozji z d. Brzozowska, po wojnie uczeń 4-tej klasy gimnazjum. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w harcerskiej 

grupie konspiracyjnej „Birkuty” - jako sekcyjny propagandy. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

KOKOT EDMUND, 

Urodzony w 1908 r., mieszkaniec Bielszowic – dzielnica Rudy Śl., działacz harcerski 

w miejscu zamieszkania, pracownik umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK - 

na polecenie organizacji wstąpił w 1942 r. do SA, by w ten sposób zdobywać 

potrzebne informacje o zamierzeniach tej formacji. Zdekonspirowany, został 

aresztowany przez gestapo i na mocy wyroku sądu skazany na karę śmierci. 

Powieszony 12.02.1942 r. w egzekucji publicznej w Bielszowicach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 

 

KOKOT WILHELM, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 5.01.1914 r. w Suchej Górze – dzielnica Bytomia, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Antoniego i Franciszki z d. Kott. Harcerz 8 DH im. Jana 

Zamoyskiego w miejscu zamieszkania, nauczyciel w Szkole Powszechnej w 

Reptach Nowych. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej POP. Aresztowany 14.11.1941 r. i 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych 

przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 9.03.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 26642. Zginął w tym 

obozie 12.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28130/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:10, określenie 

 



przyczyny zgonu to: Lungenentzündung nach Fleckfieber (zapalenie płuc po tyfusie 

plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 152; APMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 1074; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 57. 

 

KOLARCZYK JÓZEF RUDOLF, 

Urodzony w 1921 r. w Katowicach, zamieszkały w Mikołowie. Od 1930 r. harcerz 

DH im. Karola Miarki w Mikołowie, następnie członek Kręgu Starszoharcerskiego i 

Komendy Hufca w Mikołowie. W połowie sierpnia 1939 r. powołany do Pogotowia 

Harcerskiego. Na początku okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w ruchu oporu – 

Ochotniczym Batalionie Studenckim w Krakowie, następnie wcielony do 

Oświęcimskiego Batalionu Szkoleniowego, i udział w walkach pod Radymnem. 

Ewakuowany, wrócił do Mikołowa 11.11.1939 r. i wstąpił do POP, przekształconej 

w ZWZ/AK - kolportował gazetki konspiracyjne. W 1940 r. skierowany na roboty 

przymusowe do huty „Bobrek”. W 1943 r. przymusowo wcielony do wojska 

niemieckiego - w październiku 1944 r. zdezerterował i przeszedł na stronę aliantów 

pod St. Nasaire (ujście Loary), wstąpiłem do PSZnZ w Anglii. Po zakończeniu 

wojny, wrócił do kraju 19.03.1946 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 234. 

 

KOLECZKO KAZIMIERZ, 

Urodzony w 1912 r., mieszkaniec Łazisk Średnich, Harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Aresztowany 11.11.1941 r. i prawdopodobnie wpierw przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach przesłany do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie 13.06.1942 r. – rozstrzelany. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 127; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

KOLOCH GERARD RYSZARD, 

Urodzony w 1919 r. w Bytomiu, zamieszkały w Bytkowie - dzielnica Siemianowic 

Śląskich. Od 1930 r. harcerz 2 DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. Do 1936 r. zastępowy zastępu zuchów, później wstąpił do Junackich 

Hufców Pracy. W dniu wybuchu wojny pracował w firmie Jakuba Kemplera (skład 

kafli i okuć do pieców). W początkach 1940 r. w ramach działalności w ruchu oporu 

– zaangażował się w kolportowanie gazetki konspiracyjnej „Świt”, „Wici” i 

rozprowadzał je do miejscowości: Stary Chorzów, Wełnowiec, Siemianowice, 

Mysłowice, Mała Dąbrówka. Zagrożony aresztowaniem, otrzymał dokumenty na 

nazwisko Wincenty Kumorek z Siemienia i ukrywał się w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, pracował jako pomocnik magazyniera. Następnie przeniósł się do 

Topoli Pińczowskiej koło Skalmierza, gdzie niestety został aresztowany 9.07.1942 

r. i przetransportowany do KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 90314. Stamtąd, przewieziony do KL Flossenbürgu, a w 

lipcu 1943 r. przeniesiony do KL Dachau, gdzie otrzymał nr 49259. Tam przebywał 

do oswobodzenia obozu przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 255; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 155-157. 

 

KOLONDRA FERDYNAND, HO., 



Urodzony 27.06.1918 r. w Suchej Górnej - Zaolzie, zamieszkały 

w Stonawie (562), narodowości polskiej. Pomocnik kupiecki, 

później listonosz, zaś w okresie okupacji hitlerowskiej górnik w 

kopalni „Barbara” w Karwinie. W młodości harcerz DH, Harcerz 

Orli, plutonowy Drużyny Harcerzy im. P. Skargi w 

Stonawie,później działacz społeczny. Aresztowany 22.04.1940 r. 

w Stonawie i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a 

stamtąd 12.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau. 

Następnie, od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5718. Pracował przy obróbce 

kamieni. W następstwie zdarcia naskórka i flegmony na rękach, przydzielono go do 

bloku inwalidów. Nieznane są okoliczności jego śmierci 5.02.1942 r. – ojca 

powiadomiono o zgonie na wskutek „zapalenia nerek”. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina 

cz. 1 (046); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 170. 
 

KOLORZ WILIBARD, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony w 1908 r., mieszkaniec Lipin – dzielnica Świętochłowic, członek Rady 

DH im. Adama Mickiewicza w Lipinach. Od października 1939 r. drużynowy tajnej 

drużyny i działacz konspiracyjnej organizacji PSZ, żołnierz ZWZ. Aresztowany i w 

transporcie z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1940 

r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 7676. Zginął w tym 

obozie 8.09.1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 69; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

KOŁACZKOWSKI ZBIGNIEW, 

Urodzony 26.11.1922 r., zamieszkały w Zawierciu, członek 89 ZDH im. Lisa Kuli w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany i wpierw więziony w Opolu, a stamtąd 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 5.09.1943 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 146065. Zginął w tym obozie 29.02.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 389, 702; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58.  
 

KOŁATEK EUGENIUSZ, 

Urodzony 30.01.1908 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości – 

Karwinie II (950), syn Józefa i Joanny, narodowości polskiej, kupiec. W młodości 

aktywny harcerz DH, pracownik kopalni w Karwinie. Od początku okupacji 

 

 



hitlerowskiej zaangażowany w działalność w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK - pseud. „Harcerz”. Aresztowany i zastrzelony 25.08.1943 

r. wraz z ojcem w Karwinie – za dzielnicą „Nowy Jork”. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 112; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (046); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82. 

 

KOŁATEK JÓZEF, 

Urodzony 10.03.1878 r., zamieszkały w Karwinie – Zaolzie, ojciec Eugeniusza. 

Działacz harcerski w okresie międzywojennym, natomiast w okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK 

„Harcerz”. Aresztowany i w nieustalonych okolicznościach rozstrzelany 25.08.1944 

r. 
Bibliografia: Wykaz Harcerskie ofiary II wojny światowej. 
 

KOŁODZIEJ JAN,  

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 25.11.1919 r. w Ruptawie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Emanuela i Franciszki z d. Jaśko, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Harcerz DH 

im. T. Kościuszki w Radlinie-Obszary. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ. Po aresztowaniu wpierw 

przez kilka dni przetrzymywany w więzieniu w Rybniku a następnie przekazany 

transportem zbiorowym 17.03.1942 r. do KL Auschwitz gdzie został zarejestrowany 

jako więzień nr 26861 i gdzie zginął 16.08.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 21503/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

8:55, określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar 

żoładkowo-jelitowy).  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 159; Zbiory J. Delowicza, (relacja Waleski Kolorz z d. Kołodziej); APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 501, 

nr id. 19943; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 75. 

 

KOŁODZIEJ RUDOLF, 

Urodzony 18.10.1918 r. w Łaziskach Średnich, w młodości działacz harcerski z 

Tychów, pracował jako stolarz. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 

w 1939 r. - jako rezerwista WP przydzielony został do oddziałów samoobrony. 

Zamordowany 2.09.1939 r. - podpalony przez hitlerowców w domu w którym 

mieszkał. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 127; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KONIECZNY ANTONI, hm, 

Urodzony w 1920 r. Mieszkaniec Radlina, od 1929 r. należał do DH im. 

Władysława Jagiełły w Biertułtowicach, stopień instruktorski harcmistrz.  

 



W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy 

pełniąc dyżur w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez 

regularne wojsko niemieckie i za czynny opór wkraczającym 

wojskom hitlerowskim przewiezieni samochodami w okolice 

Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi jako żywą tarczą - by 

wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy 

Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki).  

Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Następnie wywiezieni do Raciborza, gdzie przed 

zgromadzoną ludnością na rynku - urządzono im sąd polowy, oskarżając ich 

podczas bicia i poniżaniu jako morderców volksdeutschów. Z rynku odwieziony do 

więzienia w Rybniku gdzie ponownie byli przesłuchiwani przy intensywnym biciu i 

maltretowaniu. Po jakimś czasie został zwolniony do domu. Po wojnie, pełnił 

kierownicze funkcje w hufcu wodzisławskim. Odszedł na wieczną wartę w 1991 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

KONIECZNY EDMUND, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Brzeziń Śl. – dzielnica Piekar Śl., harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

prawdopodobnie zginął - w nieznanych okolicznościach w 1942 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

KONIECZNY STANISŁAW,  

Mieszkaniec Radlina, należał do DH im. Władysława Jagiełły w Biertułtowicach. W 

pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc dyżur w urzędzie 

gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie za czynny 

opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i przewiezieni 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi jako żywą 

tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy Wehrmachtu 

(za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. 

Następnie wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”. Następnie 

wywiezieni do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku - zrobiono 

sąd polowy na rynku, oskarżano ich podczas bicia i poniżania jako morderców 

volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, gdzie podczas 

przesłuchań byli bardzo bici i torturowani. Po jakimś czasie zwolniony do domu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

KONIECZNY ZYGMUNT, 

Urodzony w 1907 r., mieszkaniec Zawiercia, harcerz 17 ZDH im. Romualda 

Traugutta (ćwik) w miejscu zamieszkania. Zginął po 1.09.1939 r. w nieznanych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58. 

 

KONOWOŁ JÓZEF JAN, pseud. „Czajka”, 

Urodzony 8.02.1926 r. w Brzozowicach-Kamieniu (dzielnica w południowo-

wschodniej części Piekar Śląskich), zamieszkały w Siemianowicach Śl. Od 

1934 r. harcerz DH im. J. Poniatowskiego w Brzozowicach-Karnieniu. Przed 

przewidywanym wybuchem wojny, z rodzicami uchodził na tereny wschodnie – aż 

 



do Równego. Powróciwszy do Siemianowic, w lutym 1940 r. otrzymał pracę w 

kopalni „Rozbark” gdzie zaangażował się w działalność ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej Obozu Zjednoczenia Narodu Polskiego. Aresztowany w 

lutym 1943 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

27.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104357. 

Zarzutem w śledztwie, była przynależność do organizacji Hatki – Obozu 

Zjednoczenia Narodu Polskiego. Z braku ewidentnych dowodów winy, 30.10.1944 

r. został zwolniony do domu, z nakazem natychmiastowego wstąpienia do wojska 

niemieckiego (Wehrmachtu). Podczas urlop od 11.01.1945 do 26.01.1945 r., 

świadom, że Armia Radziecka wkraczała już na wschodnie tereny Polski, nie wrócił 

do jednostki lecz ukrywał się, doczekawszy zakończenia wojny w 1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 289; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 158. 

 

KONRAD JANINA, 

Urodzona 10.01.1914 r. w Dąbrowie Górniczej i zamieszkała w 

tej miejscowości, córka Jana i Marii z d. Dębska. Absolwentka 

Seminarium Nauczycielskiego w Sosnowcu, nauczycielka w 

Dąbrowie Górniczej, młodsza aspirantka PWK, p. o. 

komendantka Koła Lokalnego PWK, od 1935 r. instruktorka w tej 

organizacji, opiekunka szkolnej DH. W konspiracji od listopada 

1939 r. w OOB, a następnie żołnierz ZWZ/AK, Inspektor Rejonu 

Sosnowiec w Dąbrowie Górniczej.  

Od grudnia 1939 do maja 1942 r. czynna w tajnym nauczaniu, współpracowała 

także z działaczami GL, PPS-WRN. Aresztowana 20.05.1942 r. i 

przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po przesłuchaniach 

wysłana do więzienia w Schweidnitz, KL Ravensbrück, KL Auschwitz, gdzie 

18.12.1942 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 

27657. Zginęła w tym obozie 21.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

9560/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:55, 

określenie przyczyny zgonu to: Nierenentzündung (zapalenie nerek). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 512; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 550; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-

wa 1988 r., s. 195. 
 

KONSEK RYSZARD, pseud. „Władik” („Lis Władysław”), 

Urodzony 16.06.1918 r. w miejscowości Folwark k/Żor, syn Jana i Haliny z d. 

Ośliźlok, mieszkaniec Żor, pow. rybnicki, później w Radlinie k/Rybnika. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej w 1935 r. uczęszczał do szkoły zawodowej – uczył 

się zawodu rzeźnika. Od 1928 r. do wybuchu wojny był harcerzem. Wstąpił 

14.02.1939 r. jako ochotnik do Wojska Polskiego, natomiast we wrześniu 1939 r. 

brał udział w kampanii wrześniowej na linii Nakło Śl. aż do Tomaszowa 

Lubelskiego, gdzie dostał się 20.09.1939 r. do niewoli niemieckiej. Przewieziony 

został do obozu jenieckiego w Rzeszowie, skąd w listopadzie 1939 r. zbiegł i wrócił 

do domu w Radlinie. W 1940 r. podjął pracę jako rzeźnik w Toszku. Od 15.01.1941 

r. zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ w Radlinie. Ponieważ był zmuszany przez władze okupacyjne do podpisania 

volkslisty, w lutym 1942 r. wyjechał do Tarnowa. Tam ukrywał się u kolegów z 

 



ruchu oporu i działał pod przybranym nazwiskiem Władysław Lis. Został 

aresztowany przez gestapo w Łukowie k/Siedlec w październiku 1942 r. i 

przewieziony do Lublina a stamtąd wysłany do Brandenburga w Niemczech. Po 

udanej ucieczce z tego obozu wrócił w listopadzie 1942 r. na Śląsk – do Katowic. 

Do Radlina przyjeżdżał okresowo – współpracując nadal z organizacją 

konspiracyjną z Pawłem i Janem Kłosokiem, Konradem Brachmańskim. Przewoził 

ulotki, gazetki i żywność rozprowadzaną przez członków ruchu oporu wśród 

potrzebujących rodzin. Ukrywał się do końca okupacji hitlerowskiej – biorąc 

aktywny udział w życiu konspiracyjnym, niejednokrotnie uczestnicząc w akcjach 

zbrojnych. Po wyzwoleniu podjął pracę w swoim zawodzie w Katowicach, w 

Gliwicach, w Koźlu-Rańska Wieś. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

KONTNY ANTONI, 

Urodzony w 1914 r. w Świętochłowicach, Od 12.01.1930 r. harcerz DH im. 

Tadeusza Kościuszki w Chropaczowie. Dnia 25.08.1938 r. wcielony do czynnej 

służby wojskowej w 75 pp. w Chorzowie. Do czerwca 1939 r. należał do batalionu 

specjalnego w Goduli przy umocnieniach przygranicznych, a od czerwca 1939 r. 

przydzielony do 20 pp. w Krakowie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

i na terenach wschodnich 20.09.1939 r. wzięty do niewoli. Po przetransportowaniu 

jeńców do Krakowa, został zwolniony do domu. Na Śląsk powrócił 1.10.1939 r., i 

od początku 1940 r. otrzymał pracę w firmie Szopka w Bytomiu. Pod koniec 1939 r. 

w kontakcie z innymi harcerzami organizował tzw. „piątki” konspiracyjne na terenie 

Chropaczowa, kolportował gazetki „Świt”. Aresztowany 3.05.1940 r. i więziony w 

piwnicach posterunku w Chropaczowie, potem przewieziony do piwnic 

chorzowskiego gestapo, a stamtąd w transporcie zbiorowym do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7869. Po jakimś czasie 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 5275. Na 

skutek usilnych starań ojca zwolniony z obozu 1.07.1941 r. Do grudnia 1943 r. 

pracował w przedsiębiorstwie montażowym w Blachowni, a następnie 20.12.1943 r. 

zaciągnięty przymusowo do wojska niemieckiego (Wehrmachtu), wysłany do 

południowej Francji (Nicea). Tam 8.08.1944 r. dostał się do niewoli amerykańskiej, 

zgłosił się ochotniczo do wojska polskiego na terenie Włoch, walczył nad rzeką 

Senio i brał udział w walkach o Bolonię. Po wojnie wrócił do kraju. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 175. 

 

KOPEL AGNIESZKA, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 7.12.1921 r. w Mikołowie, i zamieszkała w tej miejscowości, córka 

Stanisława – powstańca śląskiego i Agnieszki z d. Prosoł. Harcerka DH w miejscu 

 



zamieszkania. Od czerwca 1941 r. działała w ruchu oporu – kolporterka w 

organizacji konspiracyjnej Obóz Zjednoczenia Narodu Polskiego, zajmowała się 

gromadzeniem funduszy dla rodzin osób aresztowanych. Aresztowana przez gestapo 

w Bielsku 17.11.1941 r. a stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po przesłuchaniach przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 

5.06.1942 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7592. 

Zginęła w tym obozie 25.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

32722/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:00, 

określenie przyczyny zgonu to: akuter Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt 

żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 488, 665; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1164; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58; 

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 196; Harcerki 1939-1945, 

opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 405. 

 

KOPEL ALOJZY,  
Urodzony w 1914 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Przyboczny 

(ćwik) w DH gimnazjum w miejscu zamieszkania. Potem absolwent Szkoły 

Podchorążych Rezerwy 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Cieszynie, starszy sierż. 

pchor. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w 3 PP w 

Bielsku. W walce z hitlerowskim agresorem, w okolicach Biłgoraja - Tomaszowa 

dostał się do niewoli niemieckiej. Internowany w obozie jenieckim Stalag XI B (nr 

15330). Zginął 26.03.1944 r. w Helmstedt. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58. 

 

KOPIK GENOWEFA vel PAJĄK GENOWEFA, pseud. „Spajdka”, 

Urodzona 15.01.1911 r. w Sosnowcu, i zamieszkała w tej miejscowości, w młodości 

działaczka harcerska DH w miejscu zamieszkania. Nauczycielka, zatrudniona w 

Seminarium Nauczycielskim w Sosnowcu. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – członek OOB, żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK, łączniczka PWK (do Krakowa) dla Eli Zawackiej i 

inspektoratu sosnowieckiego mjr. R. Kałużyńskiego pseud. „Burza”. Aresztowana w 

czerwcu 1942 r. - w czasie masowych aresztowań w Inspektoracie Sosnowieckim. 

Osadzona w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach 

przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie - przypuszczalnie 

rozstrzelana. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 197; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 59. 

 

KORCZYŃSKA ADELA STANISŁAWA, hm., 
Urodzona 8.05.1912 r. w Krakowie, córka Jana i Wiktorii z d. 

Wójcik. Ojciec pochodził z miejscowości Korczyn Szlachecki 

(obecnie Ukraina), gdzie przez jakiś czas zamieszkiwali, więc po 

I wojnie światowej rodzina z Ukrainy przeniosła się do Trzebini, 

gdzie Adela uczęszczała do szkoły podstawowej, i tam wstąpiła 

do ZHP. Następnie, kontynuowała naukę w Seminarium 

Nauczycielskim w Chrzanowie. W 1928 r. przeniosła się z 

rodzicami do Katowic i kontynuowała naukę w Seminarium 
 



Nauczycielskim w Nowej Wsi, jednocześnie bardzo aktywna w 

działalności harcerskiej.  

W 1931 r. podjęła pracę jako nauczycielka w Nakle Śląskim, a po roku przeniesiona 

została do Pniowa, następnie Strzebnicy. W 1933 r. przeniosła się do Katowic 

Ligoty - gdzie pracowała do wybuchu wojny. Stale bardzo zaangażowana w 

działalność harcerską, zwróciła na siebie uwagę komendy Chorągwi Śląskiej - 

osiąganymi wynikami w pracy z młodzieżą. W 1936 r. objęła Hufiec Katowicki, 

należała też do Polskiego Związku Zachodniego i ZNP. W styczniu 1939 r. zdobyła 

stopień instruktorski podharcmistrza. Od 15.03.1939 r. mianowana Komendantką 

Pogotowia Harcerek w Katowicach, nawiązała współpracę z kobiecymi 

organizacjami paramilitarnymi, tworząc wspólnie placówki pogotowia wojennego. 

Jako jedna z ostatnich harcerek kadry kierowniczej opuściła Katowice 3.09.1939 r., 

zabierając z sobą sztandar harcerski i pieczątki hufca. Z harcerkami drużyny 

„Czarna Rola” dotarła do Krakowa 5.09.1939 r., a wróciła do Katowic 14.09.1939 

r. Nawiązawszy kontakt z harcerkami, które pozostały w Katowicach oraz z 

powracającymi z tułaczki wojennej, włączyła się do konspiracyjnej pracy Komendy 

Śląskiej Tajnej Chorągwi pod kierownictwem hm Ireny Kuśnierzewskiej 
(przebywającej w Krakowie). Wytyczne do pracy przekazała jej przybyła do 

Katowic hm Emilia Węglarzówna (w październiku 1939 r.). W listopadzie 1939 r. 

zaprzysiężona została do SZP w Katowicach i podjęła współpracę m.in. z dr 

Bolesławem Wiechułą pseud. „San” (komendantem Tajnej Chorągwi Harcerzy) i 

Józefem Pukowcem pseud. „Bolek”. Do 1944 r. Korczyńska nie pracowała 

poświęcając cały swój czas na działalność konspiracyjną w harcerstwie, w SZP, 

ZWZ/AK. W jej mieszkaniu w Katowicach spotykały się instruktorki harcerskie, 

ustalając plan i zakres rozbudowy służb. W maju 1940 r. swoim zasięgiem objęła 

cały Śląsk, wysyłając harcerki z wytycznymi do poszczególnych hufców. Nadal 

uwagę koncentrowała na swoim katowickim hufcu, który w połowie 1941 r. liczył 

84 do 96 harcerek - w 15 zastępach. Korczyńska faktycznie pełniła obowiązki 

zastępcy komendantki Pogotowia Harcerek przy Chorągwi Śląskiej. Od 1942 r. 

współpracowała z kierowniczką Odcinka Zachód - Wydziału Łączności 

Zagranicznej KG AK Elżbietą Zawacką pseud. „Zo”. Komenda Okręgu Śląskiego 

ZWZ/AK wysoce oceniała zdolności organizacyjne phm. Korczyńskiej, odwagę, 

umiejętność kierowania zespołami młodzieżowymi, zdecydowanie w działaniu, 

zasługi w odtwarzaniu łączności. To spowodowało, że powołana została przez 

szefa sztabu tego Okręgu mjr. dypl. Zygmunta Jankego „Waltera” do odtworzenia 

rozbitej przez aresztowania w 1942 r. Wojskowej Służby Kobiet (WSK). Po jej 

odtworzeniu weszła w skład sztabu Okręgu jako pełniąca obowiązki, a od jesieni 

1943 r. - jako szef WSK. I na tym stanowisku potwierdziła swoje nieprzeciętne 

zdolności organizacyjne. Jednocześnie współorganizowała z podległymi harcerkami 

służbę sanitarną, tajne nauczanie, pomoc dla obozu koncentracyjnego w KL 

Auschwitz-Birkenau oraz dla innych obozów koncentracyjnych, pomoc dla polskich 

jeńców wojennych przebywających w oflagach i stalagach. Uczestniczyła w akcji 

„Ziemie Powracające”. Odznaczona została 6.09.1944 r. Srebrnym Krzyżem 

Zasługi z Mieczami a następnie Krzyżem Walecznych. KG AK mianowała ją 



10.01.1945 r. do stopnia kapitana ze starszeństwem od 1.01.1945 r. Po wyzwoleniu 

Śląska przez Armię Radziecką, podjęła pracę jako nauczycielka i kontynuowała 

działalność wychowawczą w harcerstwie do 1949 r., pełniąc funkcję zastępcy 

komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP. W wyniku coraz większej ingerencji władz 

komunistycznych w działalność harcerską, skoncentrowała się tylko na pracy 

pedagogicznej, pracowała m.in. w Katowicach Ligocie. W 1971 przeszła na 

emeryturę, ale pracowała jeszcze w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 35, zbierając 

materiały o działalności harcerek i kobiet w okresie okupacji na Śląsku i w Zagłębiu 

Dąbrowskim, nie tylko w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, ale też 

ruchu lewicowego. Zebrała ponad 400 relacji. Współpracowała z gen. bryg. prof. dr 

hab. Elżbieta Zawacką, której przekazała opracowane przez siebie materiały. Jest 
autorką „Szkiców z dziejów harcerstwa na Górnym Śląsku w czasie okupacji” oraz 

współautorką „Słownika uczestniczek walk o niepodległość Polski 1939-1945”. 

Stopień instruktorski harcmistrza uzyskała w 1957 r. Odeszła na wieczną wartę 

23.08.1985 r. po ciężkiej 2-letniej chorobie.  
Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 

Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Wojska po raz 1, 2, 3, 4, Medalem za udział w Wojnie Obronnej 

1939, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złota Odznaką „Zasłużonemu w 

Rozwoju Województwa Katowickiego”. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KORDEK RYSZARD, 

Urodzony 18.04.1921 r. w Ząbkowicach, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie 13.02.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 10291 r. Przy sprzyjających warunkach uciekł z obozu 13.07.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 83; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

KORDUŁA EDWARD,  

Urodzony 16.09.1921 w Boguszowicach k/Rybnika, syn Roberta 

i Marty z d. Kula, mieszkaniec Boguszowic. W okresie 

międzywojennym harcerz XVII DH w Boguszowicach, XIII 

MDH w Gotartowicach. Z chwilą rozpoczęcia okupacji 

hitlerowskiej, zaangażował się w działalność konspiracyjną w 

organizacji PTOP – kierował organizacją w rejonie Boguszowic. 

Aresztowany 13.06.1942 r. i wywieziony do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a następnie, przetransportowany do KL 

Auschwitz.  

Na posiedzeniu sądu doraźnego w dniu 7.08.1942 r. skazany na śmierć – zginął tego 

samego dnia. Według wystawionego aktu zgonu nr 21563/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:40, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 84; I. Libura, Z dziejów domowych 
powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

 



Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 561, nr id. 20003; 
Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 93; Szymon Kubiesa, 

Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 

1983 r., s. 59. 
 

KOREK ZYGMUNT, 

Urodzony w 1905 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości. Szkołę 

podstawową i techniczną ukończył w 1926 r. w miejscu zamieszkania. Od 1917 r. 

harcerz IV DH przy Szkole Powszechnej w Sosnowcu - drużynowy. Od 1928 do 

1931 r. komendant hufca sosnowieckiego, w latach 1931/1932 zastępca komendanta 

Chorągwi, od 1933 do 1936 r. komendant Chorągwi Zagłębiowskiej. W latach 

1937-1939 członek Komendy Chorągwi Śląskiej. Praca zawodowa: od 1928 r. 

pracownik Sosnowieckich Zakładach Rur i Żelaza, od 1935 r. do września 1939 r. w 

hucie „Batory”. W czasie okupacji hitlerowskiej - robotnik w „Osthüette” (obecnie 

huta „Zawiercie”). W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. ewakuowany na wschód – 

był we Lwowie, skąd wrócił w połowie listopada 1939 r. Od początku 1940 r. z 

kolegami organizował Komendę Chorągwi, która później przyjęła nazwę Szare 

Szeregi. Akcje Szarych Szeregów to m.in.: przerzucanie ludzi na teren GG,  

wysyłanie paczek dla jeńców wojennych, wyrabianie fałszywych dokumentów dla 

tzw. osób „spalonych” itd. Niektórzy harcerze brali udział w sposób zorganizowany 

w odbiciu osób aresztowanych. Przeżył okres okupacji. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 274-278. 
 

KORN EDWARD, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony w 1922 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Juliana i Stanisławy z d. Kuc, harcerz 83 ZDH (ćwik) w miejscu zamieszkania. 

Podczas okupacji zatrudniony jako robotnik, zaangażowany w działalność ruchu 

oporu - członek Szarych Szeregów. Aresztowany za odmowę podpisania 

niemieckiej listy narodowościowej, 2.04.1941 r. przewieziony do więzienia w 

Katowicach, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie 2.04.1941 r. zarejestrowany został 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 11160. Zginął w tym obozie 15.08.1941 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 557/1941 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 7:00, określenie przyczyny zgonu to: Phlegmone bei 

Körperschwäche (flegmona przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 91; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 555; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 59., Paj. 91, 
 

KORNAS KAROL, phm, pseud. „Wierch”, „Grzegorz”, „Ernest Lange”, 

Urodzony w 1913 r. w Piotrowicach Śl., i zamieszkały w tej miejscowości, 

drużynowy DH w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski podharcmistrz, 

zawodowo nauczyciel. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

 



r. porucznik w pułku strzelców podhalańskich. Po powrocie z kampanii, 

zaangażował się w działalność ruchu oporu - organizator tajnej organizacji 

harcerskiej, bliski współpracownik Józefa Pukowca, współorganizator SZP na 

Śląsku, szef wywiadu, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Korola, 

krótko przed swoim aresztowaniem został mianowany szefem sztabu SZP. 

Aresztowany w październiku 1940 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a stamtąd wysłany do Berlina i dalej do Wrocławia. Sądzony wraz z 

Ksawerym Lazarem, braćmi B. i M. Rymerami - skazany został na śmierć za zdradę 

stanu. Zginął ścięty gilotyną w Berlinie 17.07.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 59. 
 

KOROL JOZEF, pseud. „Król”, „Starosta”, „Hajducki”, 

Urodzony w 1900 r. w Strzelcach Opolskich, mieszkaniec 

Chorzowa, syn uchodźcy z Niemiec, działacz harcerski w miejscu 

zamieszkania, należał do skautingu będąc studentem Uniwersytetu 

Poznańskiego. Na Śląsk przybył jako student prawa podczas II 

Powstania Śl. W latach międzywojennych był starostą 

tarnogórskim, przed wybuchem wojny dyrektor administracji 

magistratu w Chorzowie.  

Założyciel i opiekun 21 DH „magistrackiej” im. Andrzeja Małkowskiego w 

Chorzowie. Przed wybuchem wojny (przed 1939 r.) - organizator dywersji 

pozafrontowej na Opolszczyźnie. Wyjątkowa - czołowa postać śląskiego ruchu 

oporu. Należał do grona organizatorów i kierowników życia konspiracyjnego na 

Śląsku. Organizator POP, pełnił obowiązki komendanta SZP (Służba Zwycięstwu 

Polski), a następnie ZWZ na Śląsku. Zginął 28.08.1940 r. - śmiertelnie postrzelony 

przez Niemców w Wiśle, gdzie przebywał po zdekonspirowaniu organizacji, którą 

kierował.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 59. 
 

KORPOWSKI JÓZEF, phm, 

Urodzony 24.07.1913 r., w Niwce k/Sosnowca, mieszkaniec Gotartowic, pow. 

rybnicki, harcerz 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w Niwce k/Sosnowca, absolwent 

Seminarium Nauczycielskiego w 1933 r. w Mysłowicach. Po ukończeniu studiów 

pedagogicznych nauczyciel w szkole w Gotartowicach i tam harcerz XIII MDH – 

stopień instruktorski podharcmistrz. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – członek organizacji konspiracyjnej 

PTOP. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen. 

Zginął w tym obozie 31.10.1941 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 91, 202; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 84; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., 

s. 60. 
 

KORTA ANTONI, 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec w Nowym Boguminie - Zaolzie, harcerz – 

drużynowy DH w miejscu zamieszkania. Zginął 29.08.1944 r. w czasie 

bombardowania Bogumina. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

 



KOSMALA EDWARD, 

Urodzony 29.05.1923 r. w Mysłowicach i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz 

DH przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mysłowicach. W 1942 r. został przymusowo 

wcielony do wojska niemieckiego, z którego w lipcu 1943 r. zdezerterował z bronią, 

i ukrywał się przez pewien czas u Józefa Helińskiego w Szopienicach. Po paru 

dniach ukrywał się w Sosnowcu, a następnie miał się przedostać do oddziałów 

partyzanckich „Hardego”. W nieznanych okolicznościach został aresztowany, 

osadzony w więzieniu w Będzinie. Następnie przetransportowany do KL 

Auschwitz, 8.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

146693. Z obozu upomniało się o niego wojsko i przetransportowany został do 

więzienia w Torgau. Skazany na karę śmierci i ścięty w Halle dnia 31.03.1944 r.  

Postscriptum: Po aresztowaniu Edwarda, został także aresztowany jego ojciec Piotr 

i osadzony w obozie w KL Auschwitz. Siostry Edwarda - Wanda (ur. w 1928 r.) i 

Lucyna (ur. w 1929 r.) były łączniczkami w organizacji konspiracyjnej. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 110. 
 

KOSSAK SZCZUCKA vel SZATKOWSKA ZOFIA, pseud. „Ciotka”, 

„Weronika”, „Zofia Śliwińska”, 

Urodzona 8.08.1890 r. w Kośminie k/Puław, córka Tadeusza i 

Anny z d. Kisielnicka (najstarsza wnuczka Juliusza Kossaka). 

Powieściopisarka, działaczka społeczna, uczestniczka ruchu 

oporu. Otrzymała staranne wykształcenie domowe, a wiedzę 

humanistyczną zdobyła przez samokształcenie i podróże. W 1906 

r. została nauczycielką w polskiej szkole Macierzy Szkolnej w 

Warszawie. Potem studiowała malarstwo w Warszawie i 

Genewie.  

W 1922 r. Zofia Kossak przeniosła się do Górek Wielkich, gdzie jej ojciec 

dzierżawił majątek ziemski. Śląsk Cieszyński zafascynował ją pięknem przyrody, 

obyczajami, kulturą ludzi i tradycjami walk o przynależność do Polski. Była mocno 

związana z „Buczem Harcerskim” - napisała m.in. dwie prace poświęcone 

harcerstwu: „Szukajcie przyjaciół” (1934 r.) i „Laska Jakubowa” (1938 r.). W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność dla ruchu oporu - 

współredagowała pisma: „Polska Żyje”, „Prawda”, wydała w podziemiu kilkanaście 

broszur. W 1941 r. była współzałożycielką organizacji Front Odrodzenia Polski, a 

od 1942 r. kierowała Komisją Pomocy Społecznej dla Ludności Żydowskiej im. K. 

Zegoty. Aresztowana 25.09.1943 r. pod nazwiskiem Zofii Śliwińskiej i osadzona na 

Pawiaku, a stamtąd przetransportowana do KL Auschwitz, zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka „wychowawcza” nr E-708, potem nr ob. 

64491. W maju następnego roku rozpoznano ją i przewieziono do Warszawy, gdzie 

została skazana na śmierć. Dzięki usilnym staraniom władz podziemia, 28.07.1944 

r. zwolniono ją z Pawiaka. Walczyła wraz z dziećmi Witoldem i Anną w powstaniu. 

Po upadku powstania przedostała się do Częstochowy, gdzie spisała swoje przeżycia 

obozowe – „Z otchłani” (wyd. w 1946 r.). Po wojnie, opuściła wraz z córką kraj i 

przez Szwecję dotarła do Wielkiej Brytanii. Działała w Organizacji PCK. Do kraju 

powróciła 21.02.1957 r. i osiadła w Górkach Wielkich. Odznaczona m.in. Złotym 

 



Krzyżem Zasługi, Orderem św. Łazarza, Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Odeszła na wieczną wartę 9.04.1968 r. w Bielsku - Białej. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1077; T.M.B. i G. „JODŁA”, Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek, wyd. Brenna-Górki 1998 r., s. 45. 

 

KOST KLEMENS, 

Urodzony 3.10.1913 r., mieszkaniec Paprocany-Tychy. Harcerz – drużynowy DH w 

miejscu zamieszkania. Przed wybuchem wojny służba patrolowa ZHP – Pogotowie 

Harcerskie. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. Odszedł na wieczną wartę w 1968 r. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 127; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

KOSTKA ADAM, 

Urodzony 4.01.1920 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości – dzielnica Za Kamieniem (200), syn Jerzego i 

Marii, narodowości polskiej, hutnik. W młodości bardzo aktywny 

działacz harcerski w Bystrzycy - przyboczny DH. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

10.12.1942 r. razem z Janem Śliżem i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie 28.01.1943 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (089); S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135. 
 

KOSTKA GEDEON, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz – 

zastępowy DH w miejscu zamieszkania. Przed wybuchem drugiej wojny światowej 

w Pogotowiu Harcerskim, zaś od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

ruchu oporu – w Szarych Szeregach. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 127; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KOSTUCH BOLESŁAW, 

Urodzony 2.08.1925 r., zamieszkały w Ustroniu, tam drużynowy zuchów. Od 

początku okupacji hitlerowskiej walczył z okupantem jako partyzant, zginął w 

starciu zbrojnym z hitlerowcami 26.03.1945 r. w okolicy Baraniej Góry. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

KOSYRCZYK FRANCISZEK, HO, pseud. „Grof”, „Franc”, 

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński, syn Józefa, 

absolwent Liceum Handlowego w Chorzowie. Harcerz – drużynowy DH im. Karola 

Miarki w miejscu zamieszkania, członek Rady Hufca ZHP w Nowym Bieruniu, 

członek sztabu miejscowej samoobrony – delegat z ramienia ZHP, stopień 

instruktorski Harcerz Orli. W okresie okupacji hitlerowskiej organizator tajnego 

harcerstwa, członek grup wartowniczych Szarych Szeregów oraz GL. Zginął w 1943 

r. jako partyzant GL w Piekle k/Zawiercia. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 60; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 109; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 



KOŚCIELNIAK JAN, 

Urodzony w 1914 r., mieszkaniec Katowic, harcerz 2 DH w miejscu zamieszkania, 

syn Aleksego. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w grudniu 

1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

KOT ERNEST, 

Urodzony w 1907 r. w Michałkowicach, zamieszkały w Siemianowicach Śl., 

harcerz DH im. Adama Mickiewicza w Michałkowicach. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los 

tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 159. 

 

KOT JÓZEF, 

Urodzony w 1916 r. w Siemianowicach Śl., i zamieszkały w tej miejscowości. Od 

1923 do 1931 r. harcerz DH im. Adama Mickiewicza w Michałkowicach. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Uniknąwszy 

niewoli, do domu wrócił końcem września 1939 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny 

los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 159. 
 

KOT PAWEŁ, 
Urodzony w 1920 r. w Michałkowicach, zamieszkały w Siemianowicach Śl., 

harcerz DH im. Adama Mickiewicza w Michałkowicach. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los 

tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 159. 

 

KOT RYSZARD, 

Urodzony 31.03.1917 r. w Michałkowicach – dzielnica Siemianowic Śl. i 

zamieszkały w tej miejscowości, sekretarz 7 DH im. Adama Mickiewicza w miejscu 

zamieszkania. Przed wojną zatrudniony jako pomocnik biurowy w Zakładach 

Hohenlohe w Katowicach-Wełnowcu. Podczas wkraczaniu wojsk hitlerowskich do 

Polski we wrześniu 1939 r. – brał udział (jako łącznik) w obronie Śląska. Zmarł 

2.09.1939 r. w wyniku ran postrzałowych odniesionych 1.09.1939 r. w walce o 

kopalnię „Michał”. Był jedną z pierwszych ofiar harcerskich II wojny światowej.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 60; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 159; 163. 
 

KOTULA ADAM, hm, 

Urodzony 9.01.1908 r., mieszkaniec Rybnika, członek ZHP od 

1920 r., drużynowy VI DH im. dr. J. Rostka przy Śląskim 

Zakładzie Psychiatrycznym w Rybniku - od 1935 r., nadał 

drużynie specjalizację sanitarną i pionierską. Brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r., żołnierz Armii Andersa. Po 

powrocie do kraju (1947) wznowił działalność w ZHP. Od 

października 1957 do 15.10.1959 r. przewodniczący Zespołu 

Kwatermistrzowskiego Hufca. 
 



Następnie, do 28.08.1964 r., instruktor tego zespołu. Wielokrotny członek kadry 

obozowej hufca i kwatermistrz obozów. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla 

Hufca Rybnik”. Stopień instruktorski harcmistrz. nadano Rozkazem KChK L6/63 z 

01.05.1963 r. Odszedł na wieczną wartę 28.08.1964 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 147. 

 

KOTYRBA BENEDYKT, hm, 

Urodzony 19.11.1924 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty, harcerz od 

1.04.1936 r., członek III DH im. St. Żółkiewskiego w Rybniku-

Ligocie. Od 1937 r. do wybuchu II wojny światowej był 

zastępowym w tej drużynie. Od stycznia 1940 do maja 1942 r. 

działał w POP przy XIII Drużynie w Gotartowicach. Po wojnie, 

do 1949 r., pełnił funkcję drużynowego III DH im. St. 

Żółkiewskiego, w latach 1956-1965 szczepowego w Rybniku-

Ligocie. 

Z jego inspiracji społeczeństwo tej dzielnicy wybudowało harcówkę środowiskową. 

W Komendzie Hufca pełnił funkcje: członka Referatu Imprez i Obozów (1957-

1959), kierownika Kręgu Pracy (1962-1965), zastępcy komendanta Hufca Rybnik 

(1964-1967), kierownika Zespołu Artystycznego Hufca Rybnik (1968-1971). W 

kadencjach: 1957-1959,1962-1967,1969-1971 był członkiem Rady Hufca, a od 

1982 r. - kierownikiem Kręgu Instruktora Seniora Hufca Rybnik. Odznaczony 

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem 

„Za Zasługi dla ZHP z Rozetą z Mieczami”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca 

Rybnik”, „Honorową Odznaką Ofensywy Zuchowej” i honorowym tytułem 

„Instruktora Seniora ZHP”. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem 

KChK L6/63 z 01.05.1963 r. Odszedł na wieczną wartę 22.11.2000 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 147. 

 

KOWALÓWKA HENRYK, 

Urodzony 4.01.1897 r. w Brzeźnicy, pow. wadowicki, syn 

Franciszka i Marii z d. Ciepła. Po ukończeniu Szkoły 

Powszechnej w Czernichowie, rozpoczął naukę w Gimnazjum w 

Krakowie. W latach 1911- 1914 pełnił funkcję zastępowego w 8 

DH. W latach 1913-1914 organizował w gminach powiatu 

wadowickiego oddziały harcerskie z młodszych chłopców 

wiejskich, którzy nie mogli wstąpić do Związku Strzeleckiego. 

Żołnierz Legionów w 1914 r. - 4 kompanii II baonu 5pp I 

Brygady.  

W lutym 1916 r. ranny, przebywał w szpitalu na Morawach. Po powrocie do 5 

kompanii skierowany na kurs dla oficerów przy 5 pp. - awansował do stopnia 

kaprala. Wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski w którym 

walczył do 30.11.1917 r. W czasie wojny polsko-radzieckiej 1920 r. ranny pod 

Żytomierzem, odznaczony Krzyżem VM V klasy, 4 - krotnie Krzyżem Walecznych 

oraz awansowany do stopnia porucznika. W 1923 r. awansowany został do stopnia 

kapitana zaś 1.01.1928 r. awansował do stopnia majora. W czerwcu 1930 r. 

przeniesiony (na własną prośbę) na teren Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 

zamieszkał w Katowicach. Udzielał wszechstronnej pomocy Związkowi 

 

 



Strzeleckiemu (ZS). Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

- w 73 pp. z nadwyżek śląskiej 23 DP, uczestniczył w walkach tego pułku od bitwy 

granicznej na Górnym Śląsku a skończywszy w rejonie Rawy Ruskiej. W 

początkach października 1939 r. mianowany na I-go zastępcę przewodniczącego 

Zarządu Okręgu Kieleckiego Organizacji Orła Białego (OOB), pseud. ,,Skawa” 

przystąpił do organizowania Okręgu Kieleckiego tej organizacji, przekształconej w 

październiku 1939 r. na Okręg SZP, zaś pod koniec stycznia 1940 r. ZWZ. 

Aktywność akcji sabotażowo-dywersyjnych, i nasilenie dywersji spowodował 

kontrakcję gestapo, zmierzającą do ich zlikwidowania poprzez rozbicie Okręgu, a w 

pierwszej kolejności ujęcia jego komendanta. Gestapo wykorzystało konfidenta, 

który wydał płk. Kowalówkę. Aresztowany został w Poznaniu 22.01.1944 r. 

Przeszedł ciężkie śledztwo w słynnej katowni gestapowskiej w dawnym Domu 

Żołnierza i w forcie VII w Poznaniu. W kwietniu 1944 r. został przewieziony do 

obozu w Żabikowie k/Poznania i tam rozstrzelany 2.06.1944 r. Płk. Henryk 

Kowalówka pośmiertnie awansowany został do stopnia generała brygady i 

odznaczony Krzyżem VM V klasy.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KOWALSKA JANINA, pseud. „Ninka”, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 25.12.1912 r. w Haliczu, zamieszkała w Chorzowie, nauczycielka szkoły 

powszechnej. Od 1932 r. komendantka hufca szkolnego PWK w Świętochłowicach, 

opiekunka szkolnej DH. We wrześniu 1939 r. służyła w ochotniczym kobiecym 

batalionie pomocy służby wojskowej we Lwowie. Podczas okupacji hitlerowskiej 

czynna w tajnym nauczaniu, zarobkowo pracowała w Sosnowcu jako kelnerka w 

jadłodajni, gdzie także prowadziła konspiracyjnie punkt kontaktowy szefa sztabu 

Podokręgu ZWZ Zagłębie, kurierka na trasie przez Wolbrom, współpracowała z 

Inspektorem Rejonowym AK Sosnowiec. Aresztowana 20.05.1942 r. i uwięziona w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach, 

przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 7.08.1942 r. zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 15669. Zginęła w tym obozie 1.11.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 498; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 207. 

 

KOWALSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 11.07.1921 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl. Od 1922 r. rodzice 

przenieśli się do Radlina. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radlinie-Obszary. 

Od 1929 r. członek ZHP, co ugruntowało w nim narodową świadomość. W 1936 r. 

wraz z rodzicami przeniósł się do Czyżowic, tam także był członkiem organizacji 

harcerskiej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej – już od lipca harcerze 

podjęli inicjatywę prowadzenia wart nocnych, a gdy okupacja hitlerowska 

 



1.09.1939 r. stała się faktem, harcerze postanowili zabrać i przechowywać 

wszystkie dokumenty z harcówki, która mieściła się w szkole na strychu. Weszli też 

do biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych i zabrali z niej książki, które 

następnie wypożyczali godnym zaufania Polakom. Harcerze przekazywali też 

zaufanym rodakom informacje zasłyszane nielegalnie z polskojęzycznego radia. 

Mimo stosowanej ostrożności, 27.06.1941 r. miały miejsce aresztowania Bolesława 

Zająca, Józefa Kwiatonia i Franciszka Kowalskiego, gdyż ktoś doniósł policji, że 

wymienieni chłopcy zakopali w lesie broń. Po zatrzymaniu przesłani zostali do 

więzienia w Wodzisławiu i tam przebywali ok. trzech tygodni. Stamtąd przekazano 

ich do więzienia w Rybniku, a następnie do więzienia w Katowicach. Następnie 

więzieni w Bytomiu, Zabrzu, aż w końcu przewiezieni zostali do Rybnika i 

zwolnieni do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia ze wspomnieniami Franciszka Kowalskiego), skor. 8; Bohaterowie 
spod znaku lilijki, s. 207-210. 

 

KOWALSKI JÓZEF, 

Mieszkaniec Czeladzi, członek kręgu starszoharcerskiego ZHP w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej OOB. Zginął w lipcu 1940 r. w czasie ucieczki, podjętej 

w obawie przed aresztowaniem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 60. 
 

KOWOL WINCENTY, 

Urodzony 10.04.1919 r. w Szarlej Piekary, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Auschwitz, gdzie 24.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 1096. Zginął w tym obozie 19.03.1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 28; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 60; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

KOWOL WŁADYSŁAW, 

Urodzony 28.06.1919 r. w Czarnym Dunajcu, zamieszkały w Rybniku. Wpierw 

harcerz DH w Chorzowie, następnie harcerz IV MDH przy Państwowym Gimnazjum 

w Rybniku. Absolwent Gimnazjum w Rybniku, student leśnictwa Politechniki 

Lwowskiej. Zdobywszy fałszywe dokumenty próbował przedostać się na Węgry, 

jednak w czerwcu 1940 r. w nieznanych okolicznościach został aresztowany. Zginął 

1.07.1940 r. pod Olsztynem k/Częstochowy w masowej egzekucji. W grudniu 1946 

r. wraz z innymi Polakami ekshumowany i pochowany w zbiorowej mogile w 

Częstochowie.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 60; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów 

Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 74. 

 

KOZIEŁ FRANCISZEK, hm, 

Urodzony 14.05.1900 r. w Brzezince Krakowskiej. Nauczyciel Państwowego 

Gimnazjum i Liceum w Tarnowskich Górach i Państwowego Pedagogium w 

Katowicach, drużynowy i członek komendy hufca w Tarnowskich Górach, stopień 

instruktorski harcmistrz. Absolwent UJ w 1925 r. - dr filologii historii. Czynny w 

akcji odczytowej i oświatowej na Śląsku Opolskim, działacz TCL, organizator teatru 



amatorskiego złożonego z uczniów i profesorów. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. (stop. wojsk. por.), dowódca kompanii 4 Pułku 

Strzelców Podhalańskich. W walce z agresorem hitlerowskim na tereny wschodnie, 

dostał się do niewoli sowieckiej. Internowany w obozie jenieckim w ZSRR zginął w 

Katyniu – zamordowany wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Podczas ekshumacji przy jego zwłokach znaleziono: dowód osobisty, 

legitymację urzędniczą, 2 leg. skautowskie, leg. odznaczeń, różaniec (AM 3888). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 60. 
 

KOZUBOWSKI TADEUSZ KAIMIERZ, 

Urodzony w 1915 r. w Sosnowcu i zamieszkały w tej miejscowości. W latach 1933-

1935 drużynowy 2 ZDH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Po zakończeniu walk przedostał się do Francji do 

PSZnZ, gdzie walczył z hitlerowcami w wojskach pancernych. Zginął we Francji w 

1940 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 61. 
 

KOZUBSKI ROMAN, 

Mieszkaniec Chorzowa. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany w dniu 14 lub 15.04.1940 r. przez gestapo w 

Chorzowie. Po przesłuchaniu, wywieziony do obozu koncentracyjnego o 

nieustalonej nazwie. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; 
Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 

 

KOZYRA FRANCISZEK, 

Urodzony 25.09.1923 r. w Murckach – dzielnica Katowic, zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Pawła i Marii z d. Kuliga, harcerz DH w Tychach. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany, 

20.08.1942 r. w Pyskowicach i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 31.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

26174/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:10, 

określenie przyczyny zgonu to: Fleckfieber (tyfus plamisty). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 674; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 61; 

Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; informacja Mariusz 
Dmetrecki. 
 

KOŻDOŃ FRANCISZEK, HO, 

Urodzony 26.09.1915 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej, był uczniem Gimnazjum w 

Rybniku. Harcerz IX DH mi. Tadeusza Kościuszki w 

Chwałowicach, stopień instruktorski Harcerz Orli. W czerwcu 

1939 r. powołany został do służby wojskowej. Uczestniczył w 

kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu w Szarych Szeregach, był żołnierzem 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK.  

Aresztowany 25.06.1943 r., przebywał wpierw w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, a następnie przekazany został do KL Auschwitz, gdzie 6.09.1943 r. 

zarejestrowano go jako więźnia nr 146601. Transportem zbiorowym wywieziony do 

 



KL Buchenwald a tam zarejestrowany jako więzień nr 30076. Przeżył w obozie do 

jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. przez wojska amerykańskie i wrócił do kraju. 

Pracował w resorcie górnictwa, do czasu przejścia na emeryturę na stanowisku z-cy 

dyrektora do spraw inwestycyjnych kopalni „Moszczenica” i „Jastrzębie”. Członek i 

działacz Związku Kombatantów RP w Rybniku. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 26; Rybnik. Zarys 

dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 244; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 
biograficzny, Rybnik 2000, s. 87; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL 

Auschwitz, Katowice 1998, s. 392; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 

1984, s. 165-170, 308, 383; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., 
s. 8; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 262, 263; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 15, 39, 44, 45, 203, 256; Zbiory J. 
Delowicza; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

KOŻDOŃ FRANCISZKA z d. KEMPNA, 

Urodzona 22.12.1891 r. w Pielgrzymowicach, pow. rybnicki. 

Matka wielodzietnej rodziny: Franciszka, Józefa, Janiny, 

Tadeusza, Władysława, Pawła, Jana, Jerzego – także więzionych 

w obozach koncentracyjnych. Działaczka harcerska w IX MDH w 

Chwałowicach, Towarzystwa Polek, Towarzystwa Śpiewaczego 

„Seraf”, członkini POP. Od jesieni 1939 r. rodzice i starsi 

synowie należeli do SZP – ZWZ/AK. W ich domu prowadzono 

nasłuch radiowy, kolportowano prasę.  

Aresztowana 25.06.1943 r. za sprzyjanie ruchowi oporu, przekazana została do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przesłana 

do KL Auschwitz, gdzie 20.07.1943 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji 

jako więźniarka nr 50195. Zmarła 29.01.1944 r. w obozie kobiecym Birkenau na 

tyfus.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 165-170; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 87; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, 16, 22, 27, 28, 32; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 567; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. 
Ligenzy Katowice 1970, s. 262, 263; Zbiory J. Delowicza; APMA-B Ankieta 25.01.1956 r. (sygn. Mat./1013, nr 

inw. 43617); Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 83; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 61; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., 

W-wa 1988 r., s. 210. 

 

KOŻDOŃ JAN, phm, 

Urodzony 19.10.1927 r., zamieszkały w Chwałowicach. W 

okresie 1935-1937 zuch w Gromadzie Zuchowej „Wędrowców”. 

Od 1937 do 1939 r. harcerz IX DH im. T. Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej członek 

Szarych Szeregów, a od 1940 r. członek POP, żołnierz ZWZ/AK. 

Prowadził nasłuch radiowy, drukarnię, kolportował gazetkę 

„Zryw” i „Świt” oraz pełnił funkcję łącznika pomiędzy plutonem 

AK Chwałowice a dowództwem AK w Rybniku.  

Aresztowany przez gestapo 25.06.1943 r. i wpierw przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, a następnie przekazany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 132125. Potem 

przekazany był do KL Buchenwald, gdzie doczekał się wyzwolenia w dniu 

11.04.1945 r. Inżynier górnik, sztygar w kopalni „Chwałowice”. Porucznik WP, 

 

 



członek Związku Kombatantów RP. W latach 1945-1947, przyboczny IX DH im. T. 

Kościuszki w Chwałowicach. W okresie 1947-1948 r. drużynowy XII DH im. J. 

Pukowca w Chwałowicach. W latach 1956-1957 sekretarz Komendy Hufca w 

Rybniku. Od 1960 r. członek Koła Przyjaciół Harcerstwa w Rybniku-Chwałowice. 

Stopień instruktorski podharcmistrza nadano Rozkazem KCh. w 1947 r. Odszedł na 

wieczną wartę 18.12.2007 r.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 165-170; J. 

Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 18, 28, 34, 35, 

36; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 87; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. 
Ligenzy, Katowice 1970, s. 263; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego 

Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 203/204. 
 

KOŻDOŃ JANINA, 
 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 4.02.1919 r. w Chwałowicach k/Rybnika, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania. Ukończyła gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność dla ruchu oporu – działała w 

Szarych Szeregach. Aresztowana 25.06.l943 r. i wpierw osadzona w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach a stamtąd przekazana do KL Auschwitz, gdzie 6.09.1943 

r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 548417. Od 

8.09.1944 r. przetransportowana do KL Ravensbrück i tam doczekała wyzwolenia 

przez Armię Czerwoną. Odeszła na wieczną wartę w latach 70-tych, spoczywa na 

cmentarzu w Chwałowicach.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 165-170; J. 

Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 17, 28, 32, 33, 
35, 36, 111; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 88; Ziemia rybnicko-wodzisławska, 

pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 262, 263; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 589; Zbiory J. Delowicza.  
 

KOŻDOŃ JÓZEF, 

Urodzony 12.03.1917 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX DH mi. Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania. Ukończył Gimnazjum w Rybniku, wstąpił 

ochotniczo do wojska polskiego. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu w 

Szarych Szeregach, żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo 5.05.1940 r. i 

przetransportowany do KL Dachau, skąd 26.06.1940 r. przesłany został do KL 

Mauthausen-Gusen, a tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

43706, 5303. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 5.05.1945 r. przez 

wojska amerykańskie. Po powrocie do domu podjął pracę jako sztygar w kopalni w 

Mysłowicach. Odszedł na wieczną wartę w latach 70-tych, spoczywa na 

mysłowickim cmentarzu. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 165-170; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 88; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

 



obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, 16, 25, 26, 35, 36; APMA-B Kartoteka (sygn. D. Mau. 
3a/11809, nr inw. 65749); Zbiory J. Delowicza.  

 

KOŻDOŃ PAWEŁ, 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 11.07.1924 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX DH im. Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu - w Szarych Szeregach, żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo 25.06.1943 r. i 

osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach 

przesłany do KL Auschwitz, gdzie 23.07.1943 r. zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 130970. Zbiegł z tego obozu 31.08.1944 r. i podjął 

ponownie walkę z okupantem w oddziale partyzanckim AK. Zginał 12.12.1944 r. w 

czasie akcji partyzanckiej w Chwałowicach. Pochowany na chwałowickim 

cmentarzu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 88; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 367; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat 
Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 135; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-

1947, 1947 r., s. 8; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 262, 263; I. Libura, Z 

dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 308, 381; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i 
Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 84; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, 

W-wa 1983 r., s. 61. 
 

KOŻDOŃ TADEUSZ, 

Urodzony 8.07.1921 r., mieszkaniec Skoczowa, harcerz I DH w miejscu 

zamieszkania. Zmarł wskutek ran odniesionych podczas działań wojennych w 

kwietnia 1945 r. we Wrocławiu. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

KOŻDOŃ WŁADYSŁAW, 

Urodzony 1.09.1922 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX DH im, Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek Szarych Szeregów i tajnej 

drużyny harcerskiej w Chwałowicach gdzie był drużynowym. Aresztowany przez 

gestapo 10.09.1939 r., i wywieziony do KL Buchenwald, gdzie 11.04.1945 r. został 

wyzwolony przez wojska amerykańskie. W 1946 r. zdał maturę w Gimnazjum w 

Rybniku. Zamieszkał we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Politechnice 

Wrocławskiej, zatrudniony jako inżynier w biurze projektów we Wrocławiu. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 165-170; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 88; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 17, 23, 24, 35, 36; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. 

J. Ligenzy Katowice 1970, s. 263; Zbiory J. Delowicza.  
 

KOŹBIAŁ KLEMENS, hm, pseud. „Klimek”, 

 



Urodzony 12.01.1906 r. w Witkowicach, syn Wojciecha i Anny z d. Kwiek. W 

miejscu zamieszkania uczęszczał do Gwareckiej Szkoły Podstawowej, następnie do 

Szkoły Wydziałowej Macierzy Szkolnej w Morawskiej Ostrawie. Maturę uzyskał w 

1924 r. w Państwowej Szkole Handlowej w Cieszynie. W szkole związany z 

harcerstwem, od 1918 r. organizował drużyny ZHP w Witkowicach i Cieszynie. W 

latach 1924-1927 oraz 1929-1936 był komendantem Hufca w Cieszynie, a także 

członkiem Kwatery Głównej ZHP w Czechosłowacji, w 1931 r. uzyskał stopień 

instruktorski podharcmistrza. Pracował początkowo w Cieszynie w Fabryce 

Zegarów „Świt”, później przeniósł się do cieszyńskiego browaru, gdzie pracował do 

1938 r. (z przerwą na odbycie służby wojskowej w Przemyślu). Przez rok był 

administratorem Szpitala Górniczego w Orłowej-Łazach. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W okolicach Tomaszowa Lubelskiego 

dostał się 17.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. Podczas przewożenia jeńców z 

Biłgoraju przez Przeworsk do Krakowa, udała się jego ucieczka i wrócił do 

Cieszyna. Z Cieszyna wraz z żoną i dziećmi w 1942 r. wysiedlony do Pogwizdowa, 

a później wywieziony na roboty przymusowe. W tymże 1942 r. zaangażował się w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 

16.03.1943 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 22.05.1944 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 188073. Od 23.05.1944 r. przetransportowany do KL Buchenwald, 

12.08.1944 r. przeniesiony do więzienia w Katowicach, a stamtąd do Bytomia. 

Uczestniczył w marszu ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec i w trakcie marszu 

wyzwolony przez Armię Czerwoną. Powrócił do Cieszyna, pracował w Fabryce 

Mebli, a w latach 1947-1950 pełnił obowiązki dyrektora naczelnego Głuchowskich 

Zakładów Przemysłu Drzewnego. W 1950 r. wrócił na stałe do Cieszyna, gdzie 

objął stanowisko kierownika inwestycji w „Celmie”. W późniejszym okresie 

prowadził Oddziałową Komisję Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody, a w 

latach 1976-1979 był prezesem w Oddziale Ligi Ochrony Przyrody. W 1971 r. 

otrzymał stopień harcmistrza, a w 1982 r. Harcmistrza PRL. Odszedł na wieczną 

wartę w 1990 r. w Cieszynie. 

Postscriptum: W więzieniu w Mysłowicach, współwięźniami Klemensa Koźbiała 

byli: Józef Żyła, Walter Sztefek z Dąbrowy, Józef Sikora z Łomnej, Mazur, ks. 

Lubowiecki, ks. Adamiecki z Jabłonkowa, Franciszek Zając z Wędryni, Edward 

Pawlik z Pogwizdowa, dr Władysław Michejda z Katowic, Macura z Kalembic, 

Szarawski z Łazów, Trojak z M. Ostrawy. W KL Auschwitz przebywał na bloku 

kwarantanny razem z nauczycielem Gimnazjum w Orłowej – Emilem 

Jędrzejczykiem z Górnej Lutyni. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Relacja Klemensa Koźbiała z dnia 12.01.1986 r.; Józef Golec i 

Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 107; informacja uzupełniona o dane 
z APMA-B. 

 

KOŹLIK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. W przeddzień wybuchu wojny aktywny w Pogotowiu 

Harcerskim. Od początku okresu okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 



działalność ruchu oporu – w Szarych Szeregach. Nieznany jest dalszy okupacyjny 

los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

KÓŁECZKO KAZIMIERZ, 

Urodzony w 1912 r. w Łaziskach Średnich, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Leopolda, harcerz DH w Tychach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 11.11.1941 r. i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

13.06.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 58; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

KRAK HELENA, 

Urodzona 11.08.1915 r. w Wodzisławiu Śl., córka Franciszka i Gertrudy z d. 

Kwaśny, mieszkanka Wodzisławia. Harcerka, członkini chóru „Wiosna”. Przed 

wojną po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagała rodzicom w prowadzeniu 

restauracji. Od 1942 r. zaangażowała się w działalność konspiracyjną w komórce 

gospodarczej Inspektoratu Rybnickiego ZWZ/AK. Wraz z siostrą Anną oraz 

Jadwigą Skupniową, wykonywała zadania jako łączniczka. Dla Oddz. 

Partyzanckiego „Wędrowiec” zdobywała żywność na podrobione kartki, 

kwaterowała kurierów, kolportowała prasę, przechowywała broń. Gdy organizacja 

ta została w 1944 r. zdekonspirowana, wraz z Anną aresztowana 28.09.1944 r. i 

wpierw więzione były w Rybniku. Z Rybnika przetransportowane zostały do KL 

Ravensbrück, a stamtąd po kilku tygodniach w marszu ewakuacyjnym (gdy zbliżał 

się front) dostały się do KL Bergen-Belsen. Obóz został wyzwolony 15.04.1945 r. 

przez wojska angielskie lecz niestety, w trzecim dniu po wyzwoleniu tj. 17.04.1945 

r. Helena zmarła z wyczerpania fizycznego związanego z przebywaniem w obozach 

i na skutek przebytego tyfusu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Materiały archiwalne J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Skrzypek z d. 
Krakówka), skor. 6; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 61; Słownik uczestniczek walki o 

niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 214; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 

r., s. 408. 
 

KRAŚNIEWSKI MARIAN, 

Urodzony w 1920 r. w Mysłowicach, i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1933 r. 

harcerz 5 DH (pozaszkolnej) im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Gdy zbliżał 

się dzień wybuchu wojny, wraz z rodziną udał się na ewakuację – w okolice 

Miechowa, a wrócił do Mysłowic - gdy okupacja hitlerowska stała się faktem, w 

wyniku prześladowania rodziny przez władze okupacyjne, wyjechał do Salzgitter i 

tam podjął pracę w firmie budowlanej u Koellera. Powiadomiony przez ojca o 

powstałej organizacja podziemnej pod nazwą Polski Związek Wolności, postanowił 

włączyć się w działalność tej organizacji. Kolporter gazetek „Ku Wolności”, później 

„Kilof Śląski”, „Orzeł Biały” i „Braciom na otuchę”, zbierał datki pieniężne dla 

rodzin, których ojcowie byli aresztowani, brał udział w rozlepianie haseł polskich, 

niszczenie ogłoszeń niemieckich. W 1945 r., od pierwszych godzin po wkroczeniu 

wojsk radzieckich do Mysłowic przystąpił do tworzenia Milicji Obywatelskiej, 



zabezpieczania magazynów itp., przystąpił z kolegami z konspiracji do 

organizowania komórki PPR.  

Postscriptum: W lutym 1943 r. zostali aresztowani jego ojciec i matka. (Osadzono 

ich w więzieniu śledczym w Mysłowicach, skąd oboje przetransportowani zostali do 

KL Auschwitz. Tam matka zginęła, a ojciec przesłany do KL Mauthausen zginął 

28.03.1945 r.). 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 111-113. 
 

KRAUSE MARIA, 

Urodzona 7.12.1917 r. w Rosji, zamieszkała w Sosnowcu, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania, studentka. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, kurierka i 

łączniczka Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK w Sosnowcu. Aresztowana, zmarła 

10.07.1942 r. w szpitalu w Sosnowcu na skutek ran odniesionych podczas próby 

ucieczki.  
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 216; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 62. 

 

KRAUSE PAWEŁ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1922 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), i zamieszkały w tej 

miejscowości, uczeń Ewangelickiej Szkoły Powszechnej i Szkoły Handlowej w 

Chorzowie. Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek grupy bojowej 

Chorzów Stary SZP, POP. Aresztowany 17.12.1940 r. i nazajutrz przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie 18.12.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7621. Zginął w tym obozie 21.11.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 67; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 61; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

KRAWCZYK BERNARD, 

Urodzony w 1889 r. w Mikulczycach, syn Ignacego i Filomeny z d. Miarka, 

absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Oleśnie - w 1909 r. Nauczyciel w 

Żyglinku, pow. tarnogórski. Prekursor nauki języka polskiego w szkole niemieckiej, 

założyciel i członek Związku Nauczycieli Górnoślązaków, w latach 1920-1922 

doradca szkolny na powiat raciborski - dekretem Międzysojuszniczej Komisji 

Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku. Uczestnik II i III Powstania 

Śląskiego, w Latach 1922-1924 powiatowy radca szkolny w Mikołowskim Okręgu 

Inspektorskim, w okresie 1924-1931 powiatowy inspektor szkolny w Pszczynie, 

absolwent kursów uzupełniających na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

 



Przymusowo przeniesiony na emeryturę w 1930 r. Kierownik Ogólnopolskiej Kasy 

Chorych w Mikołowie 1930-1939 r., radca magistracki miasta Mikołów, przyjaciel 

ZHP, inicjator budowy „Domu Harcerskiego” w Mikołowie, poseł na Sejm Śląski 

1930-1935, pracownik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Mikołowie, członek 

PCK. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Ranny w 

starciu zbrojnym z hitlerowskim agresorem na terenach wschodnich, leczony był w 

szpitalu w Zamościu. Po powrocie do Mikołowa, aresztowany i więziony w 

Mikołowie, Sośnicy, Nieborowicach, Kunau, Autitz, w Toruniu, obozu Stutthof – 

tam rozstrzelany w lasach koło Stutthof.  
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 94; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KRAWCZYK FRANCISZEK, 

Urodzony w 1919 r. w Bottrop - Niemcy, członek ZHP w Niemczech, harcerz i 

absolwent gimnazjum polskiego w Bytomiu z maturą w 1939 r. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – wykonywał akcje 

dywersyjne. Aresztowany i stracony w więzieniu Moabit w Berlinie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 62. 

 

KRAWCZYK GERARD, hm, 

Urodzony 16.08.1912 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Bernarda i Klary z d. Gulba. Członek ZHP od 1923 do 1942 r. W latach 1925-1929 

był drużynowym 2 DH im. Tadeusza Kościuszki w Mikołowie, od 1929-1939 r. był 

członkiem Komendy Hufca i Kręgu Starszoharcerskiego w Mikołowie, stopień 

instruktorski harcmistrz, instruktor hufca Tychy. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, 

żołnierz ZWZ - adiutant komendanta obwodu ZWZ Katowice-Powiat, kierował 

wywiadem obwodu, oraz Szarych Szeregów. Aresztowany 19.06.1942 r. w 

Czeladzi, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 26.08.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

61606. Zginął w tym obozie 10.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

29807/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:45, 

określenie przyczyny zgonu to: Herzmuskelinsuffizienz (zapalenie mięśnia 

sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 207; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1263; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 62; 

Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 94; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KRAWCZYK PAWEŁ WOLFGANG, hm, 

Urodzony 26.01.1914 r. w Górnikach, pow. tarnogórski, syn 

Bernarda i Klary z d. Gulba. Absolwent Gimnazjum w 

Mikołowie, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w 

Pszczynie, także absolwent Instytutu Wychowania Fizycznego w 

Warszawie – 1936 r., Szkoła Podchorążych w Cieszynie. Do 

harcerstwa wstąpił w 1923 r. Organizator i drużynowy 5. DH - 

Wodnej im. Maurycego Beniowskiego, działającej przy 

Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie (1930-1933).  
 



Przyjaciel hm. Józefa Pukowca. Na przełomie roku 1933 i 1934 przez sześć 

miesięcy, wspólnie z nim, kierował pracą Rybnickiego Hufca. Instruktor w 

Wydziale Drużyn Harcerskich w Głównej Kwaterze w Warszawie (1934-1936 r.). 

Nauczyciel Gimnazjum w Pszczynie w latach 1937-1939. Zastępca komendanta 

Hufca w Pszczynie. Od 1937 do 1939 r. członek Komendy Chorągwi w Katowicach 

- kierownik Wydziału WF. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

ruchu oporu - członek Szarych Szeregów, żołnierz organizacji konspiracyjnej AK. 

Po wojnie podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – obronił pracę 

poświęconą harcerstwu wodnemu. Pilot Katowickiej Chorągwi ZHP. W 1957 r. 

założył Drużynę Wodną im. Józefa Skrzeka przy LO w Mikołowie, a w 1963 r. 

Drużynę Wodną im. Roberta Oszka w Tychach. Pomysłodawca i jeden z 

organizatorów Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Wiśle Wielkiej. Przez wiele lat 

główny instruktor ośrodka. Organizator i kierownik szkoleń oraz kursów. Twórca 

programu AMAR (Akcja Małych Akwenów i Rzek), organizator spływów 

odrzańskich. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem KChK L7/58 z 

15.06.1958 r. Odszedł na wieczną wartę 21.11.1982 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 147; 

Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 95; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KRET JAN,  

Urodzony 17.05.1908 r. w miejscowości Maczki-Sosnowiec, syn 

Stanisława i Marianny z d. Majchrzak, mieszkaniec Żor, pow. 

rybnicki. Po ukończeniu czteroklasowej szkoły powszechnej, 

uczęszczał dwa lata do ośmioklasowego Gimnazjum im. 

Waleriana Łukaszewicza w Maczkach, gdzie w 1920 r. wstąpił do 

ZHP i pracował w harcerstwie jako instruktor do 1939 r. Po 

ukończeniu czwartej klasy Gimnazjum, uczęszczał do 

Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Mysłowicach, 

które ukończył w czerwcu 1930 r.  

Pracował jako nauczyciel do wybuchu drugiej wojny światowej w Pszczynie, 

Palowicach i w Żorach. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z żoną i synami 

Januszem i Andrzejem odmówił przyjęcia volkslisty więc umieszczeni zostali 

12.04.1943 r. w obozie przejściowym we Frydlandzie nr 85 k/Opola. Z obozu tego 

zostali zwolnieni 10.08.1943 r. i wywiezieni do Krakowa. Tam wysadzono ich na 

peronie dworca – bez zabezpieczenia mieszkania i środków do życia. Udali się 

zatem do krewnych do Muniaczkowic. Po dwóch miesiącach Jan Kret otrzymał 

mieszkanie i zatrudnienie w Zembocinie. Tam przebywał wraz z rodziną do 

zakończenia okupacji hitlerowskiej. Po wyzwoleniu wrócił do Żor gdzie w 

zawodzie nauczyciela pracował aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. Posiadane 

odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, 

Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i inne 

odznaczenia. 
Bibliografia: J. Delowicza, Żory – ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 80-81; Zbiory J. Delowicza, segr. I. 
 

KRET JÓZEF, 

Urodzony 3.03.1895 r. w Starym Mieście (obecnie dzielnica Rzeszowa), syn 

Michała; nauczyciel, społecznik, działacz harcerski. Studia uniwersyteckie odbył w 

 



Krakowie, i tam rozpoczął pracę nauczycielską w gimnazjum. Równolegle wykładał 

w Pedagogium i w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Był ofiarnym instruktorem ZHP. Od 1934 r. pracował jako wizytator w Wydziale 

Oświaty w Katowicach. Współtwórca śląskiego harcerstwa. W 1937 r. zorganizował 

i prowadził Uniwersytet Ludowy dla młodzieży wiejskiej w Nierodzimiu i w 

Górkach Wielkich. Wojna przerwała jego pracę zawodową i społeczną. 

Zmobilizowany, jako oficer rezerwy, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Dostał się do niewoli, z której uciekł i powrócił na Śląsk Cieszyński. Ostatecznie 

wraz z rodziną wyjechał w rodzinne strony, organizując na Rzeszowszczyźnie 

podziemne harcerstwo. Aresztowany 2.05.1941 r. i więziony w Rzeszowie, 

Krakowie, a stamtąd 12.08.1941 r. przewieziony transportem zbiorowym z Krakowa 

do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20020. Z 

tego obozu 28.10.1944 r. przetransportowany do KL Litomierzyce. Wyzwolony 

8.05.1945 r. wrócił do Górek Wielkich, gdzie wznowił działalność społeczną, 

uruchomił na nowo Uniwersytet Ludowy w tej miejscowości, który działał do 1952 

r. Do przejścia na emeryturę w 1958 r. pracował w Liceum Pedagogicznym w 

Cieszynie. Współpracował z organizacjami oświatowymi i młodzieżowymi, 

szczególnie z harcerstwem. Odznaczony, m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odszedł na wieczną wartę w Krakowie 

10.08.1982 r. 
Bibliografia: T.M.B. i G. „JODŁA”, Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek, wyd. Brenna-Górki 1998 r., s. 46. 

 

KRETEK JAN, 

Urodzony w 1914 r. w Świętochłowicach. W 1924 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum 

Matematyczno-Przyrodniczego w Chorzowie. Od 1926 r. harcerz DH im. Dionizego 

Czachowskiego, następnie ok. 1928 r. należał do DH im. Niedurnego w 

Świętochłowicach. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - 

21 PAL Armii „Kraków” w Bielsku. Na terenach wschodnich pod Tomaszowem 

Lubelskim dostał się do niewoli, z której wrócił do domu w październiku 1939 r. W 

listopadzie lub grudniu 1939 r. utworzony został tajny hufiec harcerski. Hufiec 

terytorialnie obejmował: Świętochłowice, Lipiny, Chropaczów, Łagiewniki, Godulę 

i Orzegów. Celem była dyspozycyjność w działaniach dla ruchu oporu przeciw 

okupantowi, czyli jednoczenie harcerzy, organizowanie pomocy dla rodzin 

potrzebujących. Oprócz tego należał do POP. Do końca wojny pracował w 

Gliwicach.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 176. 
 

KROPEL AGNIESZKA, 

Urodzona ok. 1921 r., zamieszkała w Mikołowie i tam harcerka DH. Od czerwca 

1941 r. zaangażowała się w działalność ruchu oporu - tajnej organizacji: Obóz 

Zjednoczenia Narodu Polskiego, kolporterka prasy konspiracyjnej, także bardzo 

aktywna w zbieraniu funduszy na pomoc rodzinom aresztowanych Polaków. 

Aresztowana 17.11.1941 r. i osadzona w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a po 

zakończonych przesłuchaniach przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w 

tym obozie 25.09.1942 r. 
Bibliografia: Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 405. 

 

 



KRÓL KAZIMIERZ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 4.03.1925 r. w Brzozowicach-Kamieniu, zamieszkały w miejscu 

urodzenia, syn Józefa i Marty z d. Kubica. Harcerz DH (prawdopodobnie) im. J. 

Poniatowskiego w Brzozowicach-Karnieniu. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu, członek organizacji konspiracyjnej 

Obozu Zjednoczenia Narodu Polskiego. Aresztowany i przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 13.02.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 22419. Zginął w tym obozie 2.04.1942. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 4300/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

12:30, określenie przyczyny zgonu to: Magendarmkatarrh (katar/nieżyt żołądkowo-

jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 131; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1294; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 158. 
 

KRÓTKI BRONISŁAWA, 

Urodzona w 1922 r. w Zebrzydowicach, uczennica w gimnazjum a zarazem 

aktywna harcerka DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej w Obwodzie 

AK Karwina, łączniczka zaolziańskiego oddziału dywersyjnego Stanisława Zawady 

pseud. „Stach”. Zginęła - trafiona odłamkiem granatu w czasie walki partyzanckiej. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 218. 

 

KRÓTKI ZBIGNIEW, 

Urodzony 28.02.1925 r. w Dziedzicach, syn Adolfa i Marii z d. 

Radzięta. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Dziedzicach i 

tam od 1937 r. należał do I MDH im. ks. J. Londzina – działającej 

przy szkole. W momencie wybuchu II wojny światowej uciekł aż 

na Wołyń. Podczas powrotu z Wołynia został przyłapany przez 

Niemców na próbie przekraczania granicy, więc wysłano go na 

przymusowe roboty do Turyngii.  

Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną, za co w 1943 r. został 

aresztowany i przesłany do KL Buchenwald. W tym obozie przebywał do 1945 r. 

Zginął podczas ewakuacji więźniów w głąb Niemiec.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 62; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 
z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r. s. 48. 
 

 

 



KRYG ZENON, 

Urodzony 22.10.1905 r. w Poznaniu, mieszkaniec Wodzisławia Śl., z zawodu 

fryzjer. Po pierwszej wojnie światowej, jako czternastoletni chłopak był gońcem w 

powstaniu wielkopolskim. Harcerz DH a następnie członek Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. W 1928 r. przybył na Górny Śląsk osiedlając się w 

Wodzisławiu Śl. gdzie prowadził własny zakład fryzjerski. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - w 23 pułku artylerii. Dostał się do 

niewoli niemieckiej pod Lwowem, z której powrócił w listopadzie tegoż roku. 

Ponieważ nie otrzymał zezwolenia na otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego, 

podjął pracę w koksowni w Radlinie k/Rybnika. Po krótkim czasie otrzymał z 

Arbeitsamtu nakaz pracy w Kędzierzynie, a następnie w okolicach Gliwic gdzie 

pracował jako robotnik na torach kolejowych. Wiosną 1940 r. wstąpił do organizacji 

konspiracyjnej Orzeł Biały w Wodzisławiu Śl. Organizacja ta została jednak 

zdekonspirowana, a on aresztowany 22.06.1943 r. i przewieziony na gestapo w 

Rybniku. Następnie, przetransportowany został do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, skąd po czterech miesiącach przesłano go do KL Gross-Rosen gdzie 

pracował w kamieniołomach. Stamtąd przekazany do KL Flossenbürg, a potem do 

filii KL Dachau – do Nersbrück (tam przebywał najdłużej) i wykonywał obowiązki 

fryzjera. Został wyzwolony w kwietniu 1945 r. przez wojska amerykańskie. Po 

wojnie wrócił do Wodzisławia, pracował w handlu, potem w kop. „Marcel” w 

Radlinie – w kontroli technicznej. Był aktywnym działaczem społecznym w 

Wodzisławiu Śl. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Zenona Kryga), skor. 6. 

 

KRYGIEL WALERIA, 

Urodzona 5.12.1915 r. w Darkowie, zamieszkała w Cieszynie, 

narodowości polskiej, studentka, aktywna działaczka i harcerka 

HPC w Darkowie i Stonawie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działała w ruchu oporu - łączniczka Związku Odwet, 

organizatorka pomocy dla jeńców oraz ich ucieczki z obozów. 

Aresztowana 1.03.1942 r. – dostała się do więzienia w 

Katowicach, gdzie zginęła 21.05.1943 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 64; S. 
Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 59; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 62; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-

1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera., s. 39. 
 

KRYSIAK STEFAN, 

 

 

 

 

 

 

  

 



Urodzony 10.02.1912 r. w Niwce – dzielnica Sosnowca, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Rocha i Pauliny z d. Zielińska. Harcerz 1 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Aresztowany w Warszawie 22.09.1940 r. i przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 5065. Zginął w tym obozie 

30.03.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17150/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:40, określenie przyczyny zgonu to: 

plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 651; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 644; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 62. Paj. 651. 
 

KRZENIŃSKA HALINA, 

Urodzona 25.11.1917 r. w Warszawie, zamieszkała w 

Częstochowie, córka Antoniego i Marii z d. Smoleńska. Maturę 

zdała w 1936 r., tam też należała do DH, potem „pewiaczka” 

hufca szkolnego PWK, od 1936 r. studentka Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji przebywała w 

Częstochowie, zaangażowana w działalność ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowana w nocy z 

10 na 11.02.1941 r. – na skutek wskazania do gestapo przez 

konfidenta.  

Więziona w Zawodziu, a następnie po osądzeniu przez Sondergericht, wywieziona 

2.08.1941 r. w transporcie zbiorowym do KL Ravensbrück, gdzie zarejestrowana 

została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 6638. Zginęła w tym obozie - 

rozstrzelana w zbiorowej egzekucji.  
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 221. 
 

KRZYSIK WIKTOR, 

Mieszkaniec pow. cieszyńskiego, ukończył Szkołę Powszechną w 

Cieszynie, a następnie kształcił w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W młodości aktywny 

członek ZHP w Cieszynie. Pracę nauczycielską rozpoczął 

1.10.1931 r. w Czernicy, pow. rybnicki. Od 1934 r. pracował jako 

nauczyciel w Książenicach w tymże powiecie. W 1936 r. 

ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski, a później studiował w 

Instytucie Pedagogicznym w Katowicach.  

Od początku okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu – Organizacji Orła 

Białego w Cieszynie. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. 

Jako syn matki pochodzącej z Austrii, zwolniony z obozu i wysłany do pracy 

przymusowej w hucie w Trzyńcu. Ciężka praca spowodowała że uciekł i ukrywał 

się na terenie Katowic, Chorzowa, Mysłowic. Po wyzwoleniu związany ze 

szkolnictwem, był kierownikiem szkoły w Mysłowicach, od 1948 r. nauczyciel w 

Szopienicach, w nadzorze szkół Ministerstwa Hutnictwa w Katowicach. Od 1964 r. 

nauczyciel w Technikum Budowlanym w Tychach – do emerytury. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

 



KRZYSTEK BOGUSŁAW, 

Urodzony w 1915 (lub 1905) r. w Lesznej Dolnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, harcerz DH Rzemieślniczej w Trzyńcu, hutnik. 

W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 18.04.1943 r. 

i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia w Brandenburgu (Wolfenbüttel), gdzie zginął 

11.09.1944 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130. S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 102. 

 

KRZYSTOLIK BERNARD, phm, 

Urodzony w 1906 r. w Tychach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana. 

Harcerz DH w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski podharcmistrz. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie w 1928 r. – następnie 

pracował jako nauczyciel. Przed wybuchem wojny nauczyciel Szkoły nr 20 w 

Chorzowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. (75 PP 

w Chorzowie). Pod naporem agresora hitlerowskiego zepchnięty na tereny 

wschodnie Polski, tam dostał się do sowieckiej niewoli - internowany w obozie 

jenieckim. Prawdopodobnie zginął – zamordowany wiosną 1940 r. przez 

funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133. 

 

KRZYSTOLIK STANISŁAW, ks., 
Urodzony w 1908 r. w Tychach, syn Jana. Po ukończeniu szkoły powszechnej, a 

potem szkoły średniej i po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, skąd przeniósł się na teologię - duchowny katolicki. Po otrzymaniu 

święceń kapłańskich w 1934 r., rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w 

Chorzowie, następnie w Chropaczowie (Ruda Śl.). Działacz harcerski w 

Chropaczowie, czynny w akcjach niesienia pomocy osobom ukrywającym się i 

rodzinom więzionych. Aresztowany w maju 1940 r. i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 21966. Stamtąd przetransportowany do KL Dachau. 

Zginął w tym obozie w lipcu lub sierpnia 1942 r. - wyczerpany ciężką pracą 

fizyczną  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133. 
 

KRZYŻOWSKI STANISŁAW, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 14.10.1923 r. w Tychach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Franciszka i Anny z d. Machnik, uczeń gimnazjum, harcerz DH z Tychów. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

 



Aresztowany 14.11.1941 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 22.05.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 36040. Zginął w tym obozie 1.07.1942 r. Według wystawionego aktu 
zgonu nr 13390/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

14:10, określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh bei Phlegmone (nieżyt/katar 

jelit przy flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 175; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1384; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 62; 
Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; Informacja Mariusz 

Dmetrecki. 

 

KUBACZKA WANDA, 

Urodzona 10.09.1913 r., zamieszkała w Wiśle, w młodości harcerka. Wysiedlona z 

własnego domu wyjechała do Warszawy. Od 1.01.1941 r. do 31.07.1944 r. 

pracowała jako nauczycielka w Szkole Powszechnej w Warszawie, a jednocześnie 

prowadziła tajne nauczanie historii i geografii. W czasie Powstania Warszawskiego 

była łączniczką „Szarych Szeregów” i w połowie sierpnia wpadła w ręce Niemców - 

została osadzona w KL Stutthof. Nieznany jest dalszy jej los. 
Bibliografia: J. Dzwonek, Wisła w jarzmie hitlerowskim 1939-1945, s. 153. 

 

KUBALSKA MARIA, 

Urodzona w 1920 r., mieszkanka Lublińca, harcerka, absolwentka gimnazjum w 

miejscu zamieszkania i tam zastępowa DH przy gimnazjum. Podczas okupacji 

hitlerowskiej przebywała w Mszanie Dolnej, uczennica tajnych kompletów 

licealnych, zaangażowana także w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK - łączniczka z oddziałami leśnymi (partyzanckimi). 

Zginęła 25.05.1944 r. - rozstrzelana w Nowym Sączu. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 223; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 62; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 410. 

 

KUBANEK ELŻBIETA, 

Urodzona w 1908 r., mieszkanka Świętochłowic, córka Piotra, harcerka DH w 

miejscu zamieszkania. Zginęła wraz z ojcem oraz Alojzym i Józefem Otrząskami - 

rozstrzelana 3 lub 4.09.1939 r. w Orzeszu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 63. 
 

KUBATKO EDWARD,  

Urodzony 6.09.1917 r. w Rydułtowach, pow. rybnicki, 

mieszkaniec tejże miejscowości. Działacz ZHP, uczeń w 

Gimnazjum Rybniku – zdał maturę w 1937 r. a następnie 

pracownik poczty w Rydułtowach (skąd zwolniony został za 

przynależność do harcerstwa) i Knurowie. Jeden z założycieli i 

najaktywniejszy działacz ruchu oporu w Rydultowach. Już 

niemal w pierwszych dniach – bo w listopadzie 1939 r. zakłada 

organizację konspiracyjną POP.  

Aresztowany 13.04.1940 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, przewieziony do KL Dachau. Po jakimś 

czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym ostatnim obozie 

9.11.1942 r. (zachorowawszy na gruźlicę). 

 



Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 91; Zbiory J. Delowicza; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 63; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 79. 

 

KUBECZKA GUSTAW, 

Urodzony 2.07.1920 (lub 1923) r. w Ropicy i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Jerzego i Heleny, narodowości polskiej, aktywny harcerz DH w Ropicy. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Zastrzelony w Ropicy (Wielopolu) 9.09.1944 r.  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. -

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133. S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 159. 

 

KUBIACZYK FRANCISZEK, pseud. „Sęp”, 

Urodzony 8.12.1916 r. w Będzinie, syn uczestnika powstań śl., reemigranta z 

Niemiec. Harcerz DH z Chorzowa, zatrudniony jako pracownik umysłowy. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej SZP-POP, członek ścisłego kierownictwa tych 

organizacji. Aresztowany zimą 1940 r. w Krakowie i osadzony w więzieniu 

Montelupich, potem w Bytomiu, Raciborzu a stamtąd przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 7,02.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 10207. Skazany wyrokiem sądu niemieckiego za zdradę państwa na 

ciężkie więzienie – przesłany do więzienia w Rawiczu. Dokument przesłany rodzinie 

informuje, że zginął 1.11.1944 r. w KL Mauthausen. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 80; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 63.  
 

KUBIAK ZENON, 

Urodzony w 1922 r. w Gnieźnie, syn Stanisława, harcerz 2 DH im. Tadeusza 

Kościuszki przy Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. 

W 1942 r. przymusowo wcielony do wojska niemieckiego (Wehrmachtu), 

zastrzelony po dwóch miesiącach przy próbie dezercji pod Stalingradem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133. 
 

KUBICA ANTONI, 

Urodzony 7.01.1909 r. w Chorzowie. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. W 

czasie okupacji hitlerowskiej pracownik fizyczny huty „Batory”. Działacz ruchu 

oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP – POP. Aresztowany w kwietniu 1940 r. 

przez gestapo w Chorzowie, skąd po wstępnym przesłuchaniu przetransportowany 

został do KL Auschwitz, a tam 7.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 10206. Zginął w tym obozie w 1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r. s. 80; Praca zbiorowa, Wszystko, co nasze, W-wa, 1983 r., s. 63; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, 
Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 

 

KUBICA PAWEŁ, 

Urodzony w 1909 r. w Czekanowie pow. gliwicki, zamieszkały w Chorzowie. 

Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął w starciu zbrojnym z hitlerowskim okupantem w 

okolicy Tomaszowa lub Rawy Ruskiej. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko, co nasze, W-wa, 1983 r., s. 63. 
 



KUBICA WALTER, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. W przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu 

Harcerskim – członek grupy operacyjno-meldunkowej. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w Szarych Szeregach. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

KUBIENKA ERNEST, 

Urodzony 19.09.1908 r. w Karwinie - Zaolzie, zamieszkały w tej 

miejscowości – w Karwinie II, syn Franciszka i Marii z d. Malik, 

narodowości polskiej. Ukończył 6 klas Gimnazjum Realnego w 

Orłowej. W okresie międzywojennym członek Macierzy 

Szkolnej, Związku Polaków w Czechosłowacji, ZHP. Pracował w 

Sądzie Powiatowym na Morawach, a od 1938 r. pracownik 

ekspedycji kopalni węgla „Jan Karol” w Karwinie. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej SZP a także Związek „Odwet” Józefa Kominka.  

Należał do komórki wywiadowczej i sabotażu. Aresztowany 27.06.1942 r. razem z 

Janem Koniecznym i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23432/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:08, określenie 

przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 

Postscriptum: W więzieniu śledczym w Mysłowicach współwięźniami Ernesta byli 

koledzy z działalności konspiracyjnej: Józef Matusik, Józef Sztemon, Józef 

Łasztówka, Edward Siuda, sędzia dr Rafał Sznapka, Józef Żarnowski. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 918; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze 
fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; J. Burek, nauczyciel, były 

więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w 

Cieszynie; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (052); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 100; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 83. 

 

KUBIEŃ MARIA, 

Urodzona 12.11.1919 r. w Lesznej Dolnej - Zaolzie, zamieszkała w miejscowości 

Końska, narodowości polskiej, harcerka DH w miejscu zamieszkania. Aresztowana 

i przetransportowana do więzienia lub obozu o nieustalonej nazwie. Zwolniona do 

domu – odeszła na wieczną wartę 15.05.1944 r. wskutek wycieńczenia po pobycie 

w obozie koncentracyjnym.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 97; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

KUBIK PAWEŁ, 

Urodzony 4.01.1921 r. w Piotrowicach – dzielnica Katowic, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Podczas okupacji zatrudniony jako robotnik, zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL Dachau, gdzie 

 



zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 20338. Zginął w tym 

obozie 21.02.1943 r. 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 
Polskie, s. 130; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 63. 
 

KUBISTY BRONISŁAWA, 

Urodzona 6.09.1918 r. w Oświęcimiu, i zamieszkała w tej 

miejscowości. Przed wojną bardzo aktywna harcerka DH w 

miejscu zamieszkania. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, 

natychmiast zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, pełniła funkcję łączniczki. 

Brała udział w akcjach niesienia pomocy więźniom KL 

Auschwitz i jego podobozów.  

Podejrzana o działalność konspiracyjną aresztowana 7.10.1942 r. i więziona w 

więzieniu gestapo w Bielsku, skąd przewieziona była do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przetransportowana została do KL 

Auschwitz. Zginęła 25.01.1943 r. – rozstrzelana wraz z 22 członkami inspektoratu 

bielskiego AK.  
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 314; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, 
Oświęcim 1992 r, s. 329; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.  

 

KUBOSZEK WŁADYSŁAW, pseud. „Rogosz”, „Bogusław”, „Robak”, 

„Kuba”, 

Urodzony 15.10.1912 r. w Wiśle Małej, pow. pszczyński, syn 

Ludwika i Marii z d. Brandys. Po ukończeniu Publicznej Szkoły 

Powszechnej, uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w 

Pszczynie, a później do Gimnazjum w Cieszynie - gdzie zdał 

maturę. Wychowywany na patriotycznych wzorcach w domu 

rodzicielskim – bez wątpienia należał do ZHP działającego przy 

Seminarium Nauczycielskim (słowne deklaracje na ten temat, nie 

potwierdziły jednak tego faktu).  

Faktem jest, że w okresie okupacji, jako wyjątkowej rangi organizator ruchu oporu - 

współpracował w Inspektoracie Rybnickim ZWZ/AK z harcerzami (m.in. tak 

wybitnymi przedstawicielami harcerstwa jak J. Margiciok i L. Hałaczek). Po 

ukończeniu gimnazjum, studiował na Uniwersytecie Poznańskim, a w międzyczasie 

odbywał czynną służbę wojskową na dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy 

piechoty w Cieszynie (uzyskał stopień podporucznika). Ukończywszy studia 

(magistra prawa), rozpoczął pracę w Banku Rolnym a później pracował w Kopalni 

„Wujek” w Katowicach. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. - w 4 pułku strzelców podhalańskich. Uniknąwszy dostania się do niewoli i 

powróciwszy do rodzinnej Wisły Małej, spotkał się z mgr. Józefem Korolem 

przebywającym w sąsiedniej miejscowości - w Goczałkowicach, i podjął się misji 

tworzenia struktur organizacji konspiracyjnych w powiecie rybnickim - przywódca 

Rybnickiego Inspektoratu ZWZ, a następnie Armii Krajowej. Pod jego rozkazy 

podlegały sieci komórek konspiracyjnych: Polska Organizacja Powstańcza którą 

dowodził Stanisław Wolny, Związku Walki Zbrojnej tworzone przez Stanisława 

Sobika, a najpóźniej podporządkowywany został obwód wodzisławski - Organizacji 

 

 



Orła Białego (OOB) którego dowódcą był kpt. Jan Jackowski. W skład inspektoratu 

wchodziły początkowo powiaty rybnicki i pszczyński, następnie raciborski i 

kozielski, a w 1942 r. powiat cieszyński oraz Zaolzie. Niestety, działalność jego 

była wyjątkowym obiektem zainteresowania gestapo. Aresztowany przez zdradę 

9.02.1944 r. w Zbytkowie, Władysław Kuboszek oraz ks. Józef Kania, przewiezieni 

zostali do więzienia śledczego w Mysłowicach.  

Po przesłuchaniach, przewieziono ich do KL 

Auschwitz – na blok 11, gdzie ks. J. Kania zginął 

12.06.1944 r. Można przypuszczać, że Władysław 

Kuboszek zginął w sierpniu tegoż roku, bowiem w 

Bloku Śmierci na drzwiach celi nr 24 wykonał 

rysunek krzyża z napisem: „14.8.44 Kuboszek 

„Kuba” „Bogusław” Władysław”. Według 

informacji uzyskanych od rodziny W. Kuboszka, 

zginął rozstrzelany w KL Auschwitz 15.08.1944 r.  
Bibliografia: J. Klistała, Żołnierze rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP, w obozach koncentracyjnych…,Wyd. 2008 

r. 

 

KUCZERA JAN, 

Urodzony w 1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Harcerz XIII DH im. Witolda 

Regera w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej PTOP. Aresztowany w 1942 

r., przetransportowany został do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie pod koniec 

1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 93. 

 

KUDALA JÓZEF, pseud. „Kundal”, 

Urodzony w 1921 r. w Imielinie, w pow. bieruńsko-lędzińskim, i zamieszkały w 

tej miejscowości, syn Karola, uczeń liceum. Harcerz 1 DH, zastępowy, członek rady 

drużyny im. Karola Miarki w Imielinie, członek Pogotowia Harcerzy i oddziałów 

samoobrony z bronią w ręku od 15.08. do 3.09.1939 r., potem członek Szarych 

Szeregów pod dowództwem hm Konrada Mikundy oraz oddziałów AL. 

Rozstrzelany we wrześniu 1943 r. w Piekiełku k/Zawiercia, bezpośrednio po akcji 

oddziału AL. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 63; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

KUDERA MARIAN, 

Urodzony w 1923 r. w Mysłowicach, i zamieszkały w tej miejscowości, uczeń, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania, brat Stefana. Aresztowany za uczestnictwo w 

akcji ,,N” i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zginał w tym 

obozie 19.07.1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 64. 
 

KUDERA STEFAN, 

Urodzony w 1916 r. w Żninie, woj. poznańskie, zamieszkały w Mysłowicach, brat 

Mariana, mgr farmacji. W młodości harcerz w DH. Aresztowany za uczestnictwo w 

 



akcji ,,N” i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zginął w tym 

obozie 19.07.1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 64. 
 

KUDŁACIK JAN, 

Mieszkaniec Bielska, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zginął w nieznanych 

okolicznościach we wrześniu 1939 r. na lotnisku w Krośnie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 64. 
 

KUDZIEŁKA ANTONI, 

Urodzony 5.09.1881 r., w Lutyni Górnej – Zaolzie i zamieszkały w tej 

miejscowości (65), założyciel drużyny HPC w Lutyni Polskiej, później pracował 

jako górnik. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK. Aresztowany przez gestapo 

5.09.1944 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie 

przetransportowany do KL Gross-Rosen. Zginął w tym obozie 2.01.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (242); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 86; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 

1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130. 
 

KUKUCZ BOLESŁAW KAROL, 

Urodzony w 1908 r., zamieszkały w Cieszynie; przed wybuchem wojny zastępowy, 

I DH w Cieszynie. Zmobilizowany (stop. wojsk. porucznik), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Poległ 12.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem w 

Gdyni - Kępa Oksywska. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

KUKUCZ JAN KAZIMIERZ, 

Urodzony w 1901 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości bardzo aktywny harcerz 

- drużynowy 1 DH, komendant Hufca Męskiego w Cieszynie. Zmobilizowany 

(podchorąży), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Poległ 16.09.1939 r. w 

walce z hitlerowskim agresorem w okolicach Hołosku k/Lwowa. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

KULA SYLWESTER,  

Urodzony 31.12.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn 

Franciszka i Zofii z d. Fryhlich, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz 

XIII DH im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od początku 

okupacji hitlerowskiej, członek ruchu oporu w szeregach PTOP. 

Kolporter podziemnego pisma „Zew Wolności”. Aresztowany 

przez gestapo 13.06.1942 r., przetransportowany 

najprawdopodobniej do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

śledztwie, skazany na pobyt w KL Auschwitz, gdzie 17.07.1942 r. 

zarejestrowany został jako więzień nr 47706.  

Zginął w tym obozie 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28225/1942 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie 

przyczyny zgonu to „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie przy flegmonie). 

 



Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 94; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 
czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 242; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 198; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 309; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1167, nr id. 26553; Elżbieta i Zbigniew 
Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 92; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 

1983 r., s. 64. 
 

KULIK PAWEŁ, phm, 

Urodzony w 1907 r. w Malinie, pow. opolski, członek ZHP w Niemczech, 

komendant hufca opolskiego, stopień instruktorski podharcmistrz. Za działalność w 

organizacjach polskich aresztowany i przewieziony do KL Buchenwald. Zwolniony 

z obozu i wcielony do karnej kompanii wojska niemieckiego – zginął w 1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 64. 
 

KUMOREK JÓZEF, 

Mieszkaniec Radlina, kierownik szkoły w tej miejscowości, członek Koła Przyjaciół 

Harcerzy. Aresztowany i wpierw przewieziony do aresztu gestapo w Rybniku, a 

stamtąd po wstępnych i bardzo sadystycznych przesłuchaniach przetransportowany 

do KL Dachau. Przeżył hitlerowskie zniewolenie, po zakończeniu wojny w 1945 r. 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

KUNC KAZIMIERZ, 

Mieszkaniec Cierlicka - Zaolzie, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zginął - 

powieszony przez gestapo w nieustalonych okolicznościach – w ostatnich dniach 

wojny. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

KUNERT MARCJAN, 

Urodzony w 1905 r. w Mokrem k/Mikołowa, syn Jana i Rozalii z d. Wilczek, po 

ukończeniu szkoły powszechnej, pracownik Fabryki Maszyn i Kotłów w 

Mikołowie, członek Związku Zawodowego Metalowców, członek Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, uczestnik II i III Powstania Śląskiego (w Pułku Żorskim), 

organizator drużyn harcerskich. W latach 1920-1923 górnik kop. „Aleksander” w 

Łaziskach Średnich, potem w latach 1924-1927 górnik kopalni we Francji. Żołnierz 

Legii Cudzoziemskiej w latach 1927-1929. Po powrocie do kraju w przeddzień 

wybuchu wojny, zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Potem - obóz pracy w Saksonii w latach 1393-1944 r., w Saarbrücken w latach 

1944-1945. Żołnierz oddziałów polskich w armii amerykańskiej 1945-1946. W 

Polsce od 1946 r. – górnik kop. Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie 1946-

1951. Pracownik Fabryki Transformatorów w Mikołowie – do przejścia na 

emeryturę.  
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 100-101; informacja Mariusz 

Dmetrecki. 
 

KUNOWSKI JULIAN, pseud. „Grab”,  

Urodzony 15.02.1912 r. w Ostrowach Górniczych - dzielnica Sosnowca, syn Józefa 

i Heleny z d. Sałęga. W latach 30-tych był czołowym działaczem harcerskim 47 

ZDH w miejscu zamieszkania, budowniczy - inżynier na kopalni „Kazimierz-

Juliusz” dzielnicy Kazimierz Górniczy (Sosnowiec). Od początku okupacji 



hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - współpracował z por. 

Marianem Rokitą pseud. „Cieśla” i por. Franciszkiem Mielechem pseud. „Semen”. 

Od wiosny 1942 r. do stycznia 1945 r. członek BiP Okręgu Śląskiego AK. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności uniknął aresztowania – przeżył okres okupacji 

hitlerowskiej. Nieznany jest jego dalszy los. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KUNZ ZBIGNIEW, pseud. „Orzeł”, „Adler”, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 22.02.1923 r. w Jabłonkowie – Zaolzie, i tam zamieszkały, zaś od 1939 r. 

zamieszkały w Orłowej, syn Jana i Gabrieli z d. Tkaczyk, narodowości polskiej. 

Ukończył 6 klas gimnazjum w miejscu zamieszkania, bardzo aktywny w 

działalności harcerskiej HPC. Podczas okupacji hitlerowskiej górnik kopalni 

„Eugeniusz” w Pietwałdzie, tam działał w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

ZWZ (zaprzysiężony przez szefa obwodu Jana Margicioka i Teofila Witę). 

Aresztowany 6.04.1943 r. przez zdradę Edwarda Gałuszki i więziony w Cieszynie, a 

stamtąd 24.04.1943 r. przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie i wyroku skazującym na śmierć, 17.02.1944 r. 

przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 189366. Zginął w tym obozie 6.01.1945 r. 

Postscriptum: Jego matka Gabriela Kunz, chcąc ratować syna, poprzez swoje 

znajomości nawiązała kontakt z gestapowcem z Katowic, który pokazał jej akta 

Zbigniewa. Na ich okładce widniały litery „RU” (rückkehr unerwünscht – powrót 

niepożądany). Przekupiony gestapowiec o nazwisku Hess przed każdorazowym 

posiedzeniem „sądu doraźnego” odkładał akta Zbigniewa Kunza na sam spód - 

przedłużając jego życie. W ostatnich dniach grudnia 1944 r. matka udała się do 

Katowic, chcąc kolejny raz prosić gestapowca o przełożenie akt, lecz nie zastała go 

- wyjechał na urlop. Akta jej syna tym razem nie zostały przełożone, więc na kilka 

dni przed wyzwoleniem obozu przez Armię Czerwoną, 5.01.1945 r. w bloku 11 KL 

Auschwitz odbyło się ostatnie posiedzenie policyjnego sądu doraźnego – skazano na 

śmierć 70 osób. Egzekucji przez rozstrzelanie dokonano 6.01.1945 r. w krematorium V 

w Birkenau. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 478, 716; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (014), zbiór nr 2 (080); S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 64; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

KUREK HENRYK, 

Urodzony 15.07.1922 r. w Zabrzu, syn uchodźcy z Niemiec. Do Szkoły Powszechnej 

uczęszczał w Katowicach-Załężu, zaś do września 1939 r. był uczniem Miejskiego 

 



Instytutu Kształcenia Handlowego w Chorzowie. Harcerz 1 DH im. Bolesława 

Chrobrego w Katowicach. Dnia 4.09.1939 r. idąc z bratem Pawłem i dwoma innymi 

harcerzami w kierunku parku Kościuszki, został zastrzelony przez niemieckich 

żołnierzy przy ul. Barbary. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 58; Zeznanie złożone przed OKBZH w 

Katowicach w dniu 6 maja 1967 r.; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 64. 
 

KUREK PAWEŁ, 

Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Katowicach, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. W dniu 4.09.1939 r. udał się razem z bratem Henrykiem (oraz 

Mikołajem Cuberem i Józefem Machoczkiem) do parku Kościuszki na spotkanie z 

innymi harcerzami. Niestety, natknęli się na żołnierzy niemieckich patrolujących 

okolice parku. Na polecenie podniesienia rąk do góry, mimo że polecenie to 

wykonali, żołnierze ci zaczęli strzelać do chłopców i wówczas brat Henryk został 

zabity, natomiast Paweł z kolegami zaczął uciekać, postrzelony w nogę. Po udanej 

ucieczce ukrywał się niedaleko miejsca zabicia brata – powiadamiając później o 

zaistniałym zajściu ojca. Nieznany jest dalszy los Pawła.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 58; Zeznanie złożone przed OKBZH w 
Katowicach w dniu 6 maja 1967 r. 

 

KUREK WŁADYSŁAW MICHAŁ, 

Urodzony 25.09.1917 r. w Gliwicach, syn Jana, zamieszkały w chwili wybuchu 

wojny w Bobrownikach k/Tarnowskich Gór. W młodości bardzo aktywny harcerz – 

drużynowy DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej, 

zaangażowany w ruchu oporu - komendant organizacji konspiracyjnej ZWZ - 

Obwodu Tarnowskie Góry. Aresztowany i poddany brutalnemu śledztwu, skazany 

został na karę śmierci. Wyrok wykonano w Katowicach 30.06.1942 r. przez ścięcie 

gilotyną (akt zgonu 579/42/II). 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera; Archiwum dr. płk. rez. M. 

Starczewskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65. 
 

KUROWSKI JÓZEF, 

Urodzony 09.12.1927 r. w Mesznej, w rodzinie chłopskiej. 

Rozpoczął naukę w szkole powszechnej w miejscowości 

urodzenia, lecz nie skończył nauki na skutek wybuchu wojny. 

Mając 13 lat został skierowany przez Arbeitsamt do przymusowej 

pracy w niemieckim gospodarstwie rolnym w Międzyrzeczu. Po 

dwóch latach tej pracy znaleziono w jego osobistych rzeczach 

ulotkę o partyzantach, w związku z czym został osądzony i 

otrzymał wyrok 9-ciu miesięcy więzienia.  

Odsiedział tę karę w dwóch ratach w zimowych miesiącach, lecz do końca wojny 

pracował w/w gospodarstwie. Po wojnie uzupełnił podstawowe wykształcenie w 

Szkole Podstawowej w Buczkowicach. We wrześniu 1945 r. rozpoczął naukę w 3-

letnim Gimnazjum Włókienniczym, a po jego ukończeniu dokształcał się na 2-

letnim kursie mistrzowskim w dziedzinie włókiennictwa. Gdy jednak w 1947 r. 

zmarł mu ojciec, przejął pracę w rodzinnym gospodarstwie rolnym, które było 

jedynym źródłem utrzymania dosyć licznego rodzeństwa. W okresie nauki w 

gimnazjum wstąpił do ZHP, zaś w 1947 r. został drużynowym DH w Mesznej. Od 

 



1956 do 13.01.1957 r. był szczepowym w Szkole Podstawowej w Mesznej, a od 

1967 r. był drużynowym drużyny harcerskiej w tej szkole. Odszedł na wieczną 

wartę niespodziewanie 13.04.1999 r. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

KUROWSKI WŁADYSŁAW, 

Urodzony 23.02.1923 r. w Szarem k/Żywca, zamieszkały w 

Jabłonkowie (59) - Zaolzie, student Polskiego Gimnazjum w 

Jabłonkowie – zaś podczas okupacji hitlerowskiej uczeń stolarski 

– u mistrza Jana Bocka. W młodości bardzo zaangażowany w 

działalność harcerską - zastępowy HPC w Jabłonkowie, natomiast 

od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 16.03.1943 r. razem z ks. Adameckim i Marią 

Niedoba.  

Wieziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie 

9.08.1943 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 136240. 

Wypisany 1.10.1943 r. – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r. 

s. 376; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (014, 122); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – 
Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72; informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 

 

KURPANIK RYSZARD, 

Urodzony w 1920 r. w Leszczynach, pow. rybnicki, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania, pracownik umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu - współorganizator organizacji konspiracyjnej PTOP w 

rejonie Czerwionki, pow. rybnicki. Aresztowany 30.04.1940 r. i przewieziony do KL 

Mauthausen-Gusen, a stamtąd przeniesiony do KL Dachau. Zginął w tym obozie 

15.12.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65. 
 

KURPIERZ STANISŁAW, 

Mieszkaniec Mikołowa, harcerz – zwiadowca DH w miejscu zamieszkania. W 

przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu Harcerskim – członek grupy operacyjno-

meldunkowej, walczył z bojówkami freikorpsu z bronią w ręku. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w Szarych Szeregach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; 
Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 102; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

KURUS PAWEŁ, pseud. „Podbiał”, 

Urodzony 11.02.1911 r. w Cieszynie i zamieszkały w tej miejscowości, w młodości  

aktywny harcerz. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Cieszynie 

Kalembicach. Główny inicjator powołania konspiracyjnej organizacji ZWZ na 

terenie Śląska Cieszyńskiego - zastępca szefa ZO inż. Kwaśnickiego, kierował 

sprawami organizacyjnymi i werbunkiem ludzi. Aresztowany 9.01.1941 r., więziony 

w Cieszynie, Raciborzu i Katowicach. Skazany wyrokiem sądu na śmierć, zginął 

28.08.1942 r. - przez ścięcie gilotyną. 

 



Bibliografia: Sz. Kędryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 
Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 73; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 443; zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 113 

wykazu); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 130; 
M. Heller, Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982, s. 44; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

KURZAK JERZY, 

Urodzony w 1909 r. w Tychach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Franciszka, 

harcerz (ćwik) DH im. Bolesława Chrobrego w Tychach. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po zakończeniu działań wojennych, przy 

sprzyjających warunkach przez Jugosławię, Francję i Anglię, przedostał się do 

PSZnZ. Po przeszkoleniu został nawigatorem lotniczym - Dywizjonu 300 

(7.11.1942 r. odznaczony Krzyżem Virtuti Militari). Zginął śmiercią lotnika 

12.05.1943 r. - podczas nalotu na Niemcy.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133. 

 

KUŚ KAROL, 

Mieszkaniec Pszczyny, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zastrzelony przez 

hitlerowców 10.09.1939 r. w Łące k/Pszczyny. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65. 
 

KUŚMIERSKA MARIA z d. ŻUKOWSKA, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 9.08.1912 r. w Mielcu, zamieszkała w Chorzowie, córka Szymona i Zofii 

z d. Kułaski, nauczycielka w Szkole Powszechnej w Chorzowie. W ZHP od 1927 r. 

- drużynowa DH w miejscu zamieszkania, uczestniczka wielu kursów drużynowych 

zuchów, od 1935 r. żona Jana. Podczas okupacji przebywała w Zagórniku, pow. 

wadowicki, gdzie uczestniczyła w tajnym nauczaniu, była tez zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – organizowała komórkę ZWZ w Zagórniku. Aresztowana 

razem z mężem w czerwcu 1942 r. i wpierw przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a stamtąd przesłana do KL Auschwitz, gdzie 18.07.1942 r. 

zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 9141. Zginęła w 

tym obozie 5.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 43108/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:55, określenie 

przyczyny zgonu to: Herzmuskelschwäche (niewydolność mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 495; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 1016; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., 

W-wa 1988 r., s. 230; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65; Harcerki 1939-1945, opracowanie 

zespołowe, W-wa 1983 r., s. 411. 
 

KUŚMIERSKI JAN, 

Urodzony w 1913 r. w Leningradzie, zamieszkały w Chorzowie, absolwent 

Gimnazjum w Chorzowie, mąż Marii. Instruktor ZHP, długoletni drużynowy DH i 

 



namiestnik zuchowy w miejscu zamieszkania, uczestnik i komendant wielu 

harcerskich obozów i kursów. Pochodził z rodziny inteligenckiej, przybyłej do Polski 

z ZSRR. Od 1935 r. zatrudniony jako pracownik umysłowy w „Skarbofermie”. 

Aresztowany w lutym 1942 r. w Zagórniku k/Wadowic (gdzie przebywał u żony). 

Przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, tam zmarł 2.07.1942 r. 

- zamęczony podczas śledztwa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65. 
 

KUŚNIERZEWSKA-KABATOWA IRENA, hm, pseud. „Lilka”, 
Urodzona 1.07.1911 r. w Krakowie. Od 1925 w ZHP, stopień instruktorski 

harcmistrz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego, od 1930 r. pracowała jako 

nauczycielka m.in. w Łaziskach Dolnych, Mikołowie. Od jesieni 1938 r. mianowana 

została Komendantką Pogotowia Harcerek Chorągwi Śląskiej - stacjonowała w 

Komendzie Chorągwi przy ul. Francuskiej w Katowicach. W miarę 

zagrożenia ze strony hitlerowców, przedostała się do Krakowa i stamtąd kierowała 

konspiracyjną Komendą Śląskiej Organizacji Harcerek - kontakt z hufcami 

działającymi na Śląsku odbywał się poprzez harcerki - kurierki. Pracowała też w 

Komitecie Obywatelskim Niesienia Pomocy Wysiedlonym i PCK oraz w RGO, 

organizowała pomoc dla więźniów KL Auschwitz. Od 1941 r. zaangażowana w 

działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ/AK. Po wyzwoleniu w 1945 r. 

pracowała w Kuratorium w Katowicach (Oddział Pozaszkolnego Wychowania 

Dziecka). W 1949 r. zamieszkała w Gdańsku, od 1960 r. kierowała Poradnią 

Społeczno-wychowawczą TPD w Gdyni. Odeszła na wieczną wartę 27.08.1967 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

KWAŚNICA RYSZARD, 

Urodzony 1.04.1909 r. w Lutyni Dolnej - Zaolzie, zamieszkały w 

Skrzeczoniu, narodowości polskiej. Absolwent Państwowej 

Szkoły Przemysłowej w Bielsku, urzędnik techniczny. Bardzo 

aktywny harcerz w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 19.03.1941 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach.  

Po zakończonym śledztwie przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Zginął 

w tym obozie 11.01.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (167), T.12, cz.23 (205); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 175; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 166. 

 

KWIATOŃ JÓZEF, 

Mieszkaniec Czyżowic. Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany 

28.06.1941 r. wraz z trzema kolegami harcerzami - oskarżeni o posiadanie broni. 

Zawiezieni do lasu, gdzie przy biciu i maltretowaniu, żądano wskazania miejsca 

ukrycia broni. Po bezskutecznych poszukiwaniach, około godz. 22.00 wrzucono 

ledwo żywych na samochód i przewieziono do szkoły w Czyżowicach, gdzie 

znajdowali się już inni harcerze a wśród nich Chrobok, jego żona oraz szwagierka - 

zatrzymani pod zarzutem działalności konspiracyjnej. Następnie, wywieziono ich do 

 



Wodzisławia, a stamtąd po 3-tygodniach przesłuchań, przewiezieni zostali do 

Rybnika. Po 6-miesięcznym pobycie w rybnickim więzieniu przetransportowani 

zostali do Katowic, i dalej do Bytomia, aż po jakimś czasie przejęło więźniów 

gestapo z Zabrza. Po dwóch miesiącach przekazani byli ponownie do Rybnika. 

Wkrótce, po zwolnieniu do domu, otrzymali przymusowe wcielenie do wojska 

niemieckiego, mimo że przydzielono ich do 4 grupy volkslisty. Józef Kwiatoń 

przydzielony do karnej kompanii - zginął 15.08.1943 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 207-210. 
 

LAMPRECHT KONSTANTYNA, 

Urodzona 18.02.1909 r. w Nowych Włokach, woj. kieleckie, Zamieszkała w 

Czeladzi, córka Karola i Anieli z d. Kozłowski, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania, długoletnia pielęgniarka, przeszkolona dodatkowo na wypadek 

wojny, pracowała na oddziale chirurgicznym w Szpitalu w Sosnowcu. Od 

października 1939 r. zaangażowana w działalność ruchu oporu – konspiracyjnej 

Organizacji Orła Białego. Od stycznia 1940 r. żołnierz organizacji ZWZ, w sztabie 

sekcji sabotażowo-dywersyjnej. W jej mieszkaniu i u matki w Czeladzi odbywały 

się odprawy kierownictwa pionu dywersji, osobiście przenosiła broń, raporty, 

opiekowała się osobami zagrożonymi aresztowaniem. Aresztowana w lipcu 1942 r., 

więziona w Katowicach, potem w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po wyroku 

skazującym przez Volksgericht w Katowicach, skazana na 5 lat ciężkiego więzienia  

przetransportowana została do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 22.10.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 37690/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 17:39, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher 

Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 669; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 190; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-

wa 1988 r., s. 234. 
 

LANGNER LONGIN, 

Urodzony w 1920 r. w Częstochowie, i zamieszkały w tej miejscowości - dzielnica 

Raków, uczeń szkoły rzemieślniczej w miejscu zamieszkania, tam też harcerz 18 DH 

im. Tadeusza Kościuszki. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu - członek Szarych Szeregów. Aresztowany w listopadzie 

1939 r., zginął 29.06.1940 r. rozstrzelany w masowej egzekucji w Apolonce 

k/Częstochowy. Odznaczony pośmiertnie Odznaką Grunwaldu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65. 
 

LANGNER STANISŁAWA, 

Urodzona w 1922 r. w Częstochowie, i zamieszkała w tej miejscowości - dzielnica 

Raków, córka Jana, uczennica. Harcerka DH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu. Aresztowana 23.03.1940 r. i 

wraz z grupą młodzieży została rozstrzelana w 1940 r. w Apolonce k/Częstochowy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 65; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 

Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 234. 

 

LANKOSZ ADAM, 

Urodzony 31.10.1920 r. w Janowicach gmina Czechowice, syn Kazimierza i Janiny. 

W Janowicach uczęszczał do szkoły powszechnej, a od 1920 r. do Państwowego 



Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Harcerz zastępowy, przyboczny, I DH 

im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku. W okresie 11-25.07.1935 r. uczestnik 

jubileuszowego obozu zlotowego ZHP (Hufca Męskiego) w Spale. Absolwent 

Gimnazjum w 1939 r. w Bielsku. Na początku okupacji hitlerowskiej pojechał z 

rodzicami do Lwowa, ale już w połowie 1940 r. wrócił do Krakowa i zaangażował 

się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK i w 

Szarych Szeregach. W listopadzie 1943 r. aresztowany i przetrzymywany w 

więzieniu na Montelupich w Krakowie. Na początku 1944 r. rozstrzelany w 

okolicach Krakowa. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 66; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 49, 50.  

 

LARYSZ ERNEST, 

Urodzony 5.01.1922 r. w Łaziskach Górnych, uczeń szkoły mechanicznej, harcerz 

DH w Łaziskach. W dniu 3.09.1939 r., gdy do Łazisk wkroczyły wojska niemieckie, 

wyciągnięty z piwnicy wraz z gospodarzem budynku w którym mieszkała jego 

rodzina. Następnie, obaj zostali wyprowadzeni na podwórze i tam rozstrzelani. 

Postscriptum: Ernest był w cywilnym ubraniu, z wpiętym w klapy marynarki 

krzyżem harcerskim – i na tympolegało jego przewinienie.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 248; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66; 

Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; informacja Mariusz 
Dmetrecki. 
 

LASOK JAN,  

Urodzony 12.05.1910 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl., syn Pawła i Franciszki 

z d. Gazda, mieszkaniec Wodzisławia Śl., harcerz DH w miejscu zamieszkania. Po 

nauce w Gimnazjum, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w 

Cieszynie, po czym podjął pracę biurową w rybnickim starostwie. Na początku 

okupacji także pracował w starostwie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej POP. 

Członkowie tej organizacji – wśród nich także Jan, redagowali ulotki, 

rozpowszechniali je, urządzali tajne spotkania. Niestety, aresztowany 15.04.1940 r. 

a podczas rewizji w jego mieszkaniu, gestapo znalazło znaczek wykonany z papieru 

z orłem białym – symbol organizacji. Wpierw był torturowany podczas śledztwa w 

rybnickim gestapo, a następnie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowano 

go jako więźnia nr 1093. W czerwcu 1941 r. zachorował na tyfus. Młody organizm 

przezwyciężył chorobę, ale w sierpniu 1941 r., został wyselekcjonowany do 

zagazowania. Zginął 3.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 946/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny 

zgonu to „offene Lungentuberkulose” (otwarta gruźlica płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 944, nr id. 68310; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 
Ernestyny Bonarek z d. Lasok), skor. 6; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66. 
 

 

LASEK STANISŁAW, 



Urodzony 14.05.1918 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zepchnięty podczas walki z hitlerowskim 

agresorem na tereny wschodnie, poległ koło Janowa Lubelskiego. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 74. 

 

LATOŚ WŁADYSŁAWA, 

Mieszkanka Czeladzi, harcerka 1 DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. 

Aresztowana w 1940 r. za uczestnictwo w ruchu oporu, przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie 18.12.1942 r. zarejestrowana została w ewidencji obozowej jako 

więźniarka nr 27661. Zginęła w tym obozie 2.04.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66. Paj. 512 
 

LATOWICKI ANTONI, hm, 

Urodzony w 1900 r., komendant hufca ZHP Jaworzno, stopien instruktorski 

harcmistrz, nauczyciel. Aresztowany w 1943 r., przetransportowany do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przewieziony do KL Gross-

Rosen, gdzie zginął w 1944 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66. 
 

LATUSEK WIKTOR, 

Urodzony 3.04.1922 r. w Paprocanach – dzielnica Tychów, harcerz DH w pow. 

tyskim, Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Przez 

zdradę – donos konfidenta, aresztowany 18.11.1941 r. i przewieziony do KL 

Mauthausen. Zginął w tym obozie 30.07.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

LAUBE ZDZISŁAW, 

Urodzony w 1913 r. w Wieluniu, zamieszkały w Zawierciu. Instruktor hufca ZHP w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu w Generalnej Guberni. Zginął w 1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66. 
 

LAZAR KSAWERY, 

Urodzony 31.07.1915 r. w Lipinach, syn Franciszka i Marii z d. Krypczyk. W 1921 

r. podjął naukę w Szkole Powszechnej w Lipinach gdzie wstąpił do ZHP. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Gimnazjum w Chorzowie i 

nadal działał w harcerstwie w 2 DH. Po ukończeniu szkoły średniej, 

prawdopodobnie w 1933 r. ukończył skrócony Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy 

Artylerii. Następnie, został studentem Studium Ekonomicznego w Katowicach. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. (ppor. - do 75 pp.). 

Uczestniczył w obronie ziemi śląskiej w rejonie Tych-Kobióru-Żwakowa. Z 

pułkiem tym walczył na całym jego szlaku bojowym, począwszy od Śląska, a 

skończywszy w rejonie Tomaszowa i Ulowa, gdzie dostał się do niewoli 

 



niemieckiej, w której przebywał ok. 2 tygodnie. Jako Ślązak został z niej zwolniony 

w październiku 1939 r. Powrócił do Lipin i zaangażował się w działalność ruchu 

oporu – w organizacji PRW, a następnie zmienił jej nazwę na POP. Zaopatrywał 

także poszczególne grupy sam, albo przez kurierów, w nielegalną gazetę ,,Świt", 

organ SZP na Śląsku. Aktywność Lazara, w tworzeniu SZP-ZWZ w Chorzowie i 

okolicy, częste kontakty z podwładnymi, umiejętność kierowania licznym zespołem 

ludzi, zwróciła na niego uwagę kierownictwa Okręgu Śląskiego SZP-ZWZ - był 

adiutantem ppor. rez. J. Korola, oraz jego zastępcą. Po śmierci Korola, 27.08.1940 r. 

Lazar przejął kierowanie organizacją a faktycznie nakazał ograniczenie jej 

działalności do minimum, a sam zmienił nazwisko na Langer. Aktywność Lazara i 

jego podwładnych wyczuliła uwagę gestapo. W połowie listopada 1940 r. poznał w 

Chorzowie młodą kobietę, która w rozmowie udawała żarliwą Polkę, a faktycznie 

była konfidentką gestapo. Aresztowany 20.11.1940 r. i osadzony w więzieniu 

katowickim a następnie w Spandlu. Skazany został na karę śmierci - wyrok śmierci 

wykonano 17.07.1942 r. w Berlinie-Plotzensee.  

Postscriptum: Żona Ingeborg Lazar aresztowana została latem 1942 r. przez 

gestapo za działalność konspiracyjną i osadzona w więzieniu chorzowskim a 

następnie w KL Auschwitz. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 66; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

LEGUTKO (LEGUTKI) STEFAN, 

Urodzony 17.07.1904 r. w Czeladzi, i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz 5 

ZDH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i krótko więziony w Katowicach, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

14.12.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 83615. 

Następnie 21.09.1943 r. przetransportowany do KL Buchenwald. Odzyskał wolność 

- wyzwolony 11.04.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 234; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 67. 
 

LEHOWITZ ZDZISŁAW, 

Urodzony w 1909 r. w Plesz - Rumunia, mieszkaniec Hajduk Wlk. (Chorzów), syn 

nauczyciela szkoły mniejszościowej (rodzina przybyła do Polski z Rumunii). 

Działacz ZHP w miejscu zamieszkania, wykształcenie średnie. pracownik 

umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu w 

pow. żywieckim. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie 6.06.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 67. 
 

LENERT LEONARD, 

Urodzony 3.11.1920 r. w Białej syn Henryka i Walerii z d. Morla. 

Od 1936 r. harcerz VI DH im. Jana Kilińskiego w Białej 

Krakowskiej, wpierw jako szeregowy a potem pełnił funkcję 

zastępowego. Członek Pogotowia Harcerzy od 24.08.1939 r. W 

ostatnich dniach sierpnia, z bronią w ręku, pełnił służbę 

pomocniczą w punktach mobilizacyjnych na dworcu kolejowym, 

w gmachach publicznych w Bielsku i Białej. Od 7.10.1939 r. 
 



zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. 

Zajmował się kolportażem nielegalnych pism i gazetek, przenoszeniem meldunków, 

pomocą dla polskich rodzin. Aresztowany w dniu 12.10.1940 r. przez gestapo 

podczas wykonywania polecenia władz konspiracyjnych i osadzony w więzieniu w 

Wiedniu, a następnie przewieziony do KL Dachau, i dalej do KL Mauthausen. W 

czerwcu 1945 r. wrócił do Bielska, gdzie podjął pracę w Harcerskiej Spółdzielni 

„Beskid”. Był członkiem ZBoWiD.  
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

LEONARSKI STEFAN,  

Mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Harcerz X DH im. Tadeusza Kościuszki w 

Niedobczycach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu - organizacjach POP i „Orła Białego”. Aresztowany i przetrzymywany 

w więzieniu, został powieszony w egzekucji publicznej jaka miała miejsce w 

pierwszych miesiącach 1945 r. w miejscowości Halle/Sale. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 100; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i 

Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 88. 
 

LESZCZYŃSKA URSZULA, hm, 

Urodzona 21.10.1907 r. w miejscowości Wyskoki, zamieszkała w Zawierciu, córka 

Adama i Marii z d. Jaworski, nauczycielka, Harcerka DH w Sosnowcu, 

komendantka Hufca w Zawierciu – stopień instruktorski harcmistrz, pracująca w 

Liceum Koedukacyjnym w Zawierciu. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w działalność ruchu oporu ZWZ, kolporterka gazetki konspiracyjnej 

„Nasze Sprawy”, a także „Płomień”. Aresztowana 4.10.1940 r. za działalność 

konspiracyjną w Zawierciu, więziona w Lublińcu, Opolu, Fordonie (Bydgoszcz), w 

Sosnowcu. Następnie, w transporcie zbiorowym przewieziona 16.12.1942 r. do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 13.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 14814/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:20, 

określenie przyczyny zgonu to: Herzklappenfehler (niedomykalność zastawek 

serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1268; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 

r., s. 414; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 304. 
 

LEŚNIARA LEOPOLD, 

Urodzony 26.04.1912 r. w Czechowicach, syn Wojciecha i Józefy 

z d. Brozkiewicz. Uczęszczał do II Szkoły Powszechnej w 

Czechowicach-Grabowicach gdzie wstąpił do harcerstwa. Naukę 

kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w 

Bielsku gdzie należał do I DH. Po maturze w 1930 r., studiował w 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując dyplom 

inżyniera górniczego w 1937 r. Praktykował w kopalniach na 

Śląsku i w Karwinie (Zaolzie).  

Był ofiarnym społecznikiem, a od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej, 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, grupa 

„Jeleń” działającej w okolicach Poręby. W sklepie z wyrobami żelaznymi N. Reidla 

(szwagra), wspólnie z Rudolfem Kuboszkiem kierowali pracami konspiracyjnymi. 

 



Następnie przeniósł się do pracy na Zaolziu, gdzie pracując jako inżynier w kopalni 

w dalszym ciągu pomagał konspiracyjnym organizacjom. Zbierał materiały o 

ruchach wojsk niemieckich, lokalizacji składów amunicji i sprzętu wojskowego i 

przekazywał te dane do Katowic Zygmuntowi Witczakowi. Jednym z zadań 

Leopolda było odebranie w Karwinie przesyłki z materiałami sabotażowymi (z 

kamforą oraz płynną siarką) i dostarczenie ich do konkretnego odbiorcy w 

Dziedzicach. Łączniczka poprzez nieszczęśliwy przypadek została aresztowana i 

przekazana na gestapo w Karwinie. Poddana torturom załamała się i zdradziła 

miejsce przeznaczenia paczki – miejsce kojarzone z L. Leśniarą. W ten sposób 

został aresztowany w grudniu 1941 r., przewieziony wpierw do Bielska, następnie 

do Warszawy, Krakowa i ponownie do Bielska. Został zamordowany 20.03.1942 r. 

w masowej egzekucji „Pod Wałką” w Cieszynie.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 67; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 
z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r. s. 51, 52; M. Heller Ruch oporu na Śląsku 

Cieszyńskim, Opole 1982 r. s.60; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 

LEŚNIEWSKI MARIAN, 

Urodzony 4.03.1915 r. w Horstemschet (Niemcy), zamieszkały w Nowym Bieruniu, 

syn reemigranta z Niemiec. Komendant Hufca ZHP w Nowym Bieruniu. Absolwent 

Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie w 1934 r. - nauczyciel. W okresie 

okupacji hitlerowskiej organizator punktów kwaterunkowych Pogotowia Harcerzy w 

Kopciowicach i okolicy, jak również oddziałów samoobrony. Zginął w 1945 r. przy 

forsowaniu Wisły. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 67; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 129; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

LEŚNIK WIKTOR, 

Mieszkaniec Tychów, harcerz DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany (stop. wojsk. ppor.), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zepchnięty w walce z agresorem hitlerowskim na tereny 

wschodnie, tam dostał się do sowieckiej niewoli - internowany w obozie jenieckim 

w Starobielsku. Zginął zamordowany wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy 

NKWD. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133. 
 

LEWAN KONRAD, 

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Katowic, harcerz DH szkolnej w Gimnazjum im. 

Adama Mickiewicza w Katowicach, syn Wiktora. Zmobilizowany, (stop. wojsk. 

ppor.) dowódca 1 kampanii Kołobrzeskiej PP), brał udział w kampanii wrześniowej 

w 1939 r. Zginął w nieustalonych okolicznościach 16.03.1945 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 67. 

 

LIBIONKA ANIELA, 



Urodzona 9.10.1917 r. w Międzybrodziu Żywieckim jako najstarsza córka z 8-ga 

dzieci małorolnego chłopa. W miejscu urodzenia ukończyła pierwszą klasę szkoły 

powszechnej, a następnie uczęszczała do szkoły w Podśniatówce k/Zaleszczyk.  

W 1927 r. wyjechała do Białej Krakowskiej, gdzie ukończyła 

szkołę powszechną i w 1932 r. Średnią Szkołę Handlową. Rok 

po ukończeniu nauki była bezrobotna i dopiero od 1.10.1933 r. 

w rozpoczęła pracę księgowej-intendentki w Harcerskiej Szkole 

Instruktorskiej na Buczu. Pracowała tam do 1939 r. – do 

wybuchu wojny. Jako harcerka-instruktorka, od 1927 r. brała 

udział w prowadzeniu kursów szkoleniowych harcerek - kursy 

sanitarne, łączności, gospodarcze, itp., przygotowujące starszą 

młodzież harcerską do działania na wypadek wojny.  

Wybuch wojny zastał ją na Buczu, skąd ewakuowała się z grupą harcerek-

instruktorek (pracownic Bucza i Domu Zdrowia w Jaworzu) - przez Bielsko, Białą 

do Krakowa. Z Krakowa pod koniec września 1939 r. wróciła do Białej 

Krakowskiej, ale ostrzeżona, że poszukuje ją gestapo, musiała się ukrywać u 

znajomych. Zorganizowała punkt kontaktowy we wsi Bucze i z pomocą harcerzy 

bielskich, dzięki fałszywej przepustce, dotarła do placówki harcerskiej w 

Rabsztynie. Stamtąd, w grudniu 1939 r. wezwana została przez komendantkę 

Pogotowia Harcerek do Warszawy i otrzymała rozkaz udania się do pracy w Domu 

Dziecka w Skolimowie k/Warszawy, jako kierownik administracyjno-gospodarczy z 

przydziałem służby harcerskiej w Komendzie Pogotowia. W Domu Dziecka w 

Skolimowie, zorganizowała i prowadziła z rozkazu Komendy Pogotowia Harcerek 

stałą skrzynkę kontaktową, gdzie przechowywała tajne instrukcje i prasę, a 

następnie rozsyłała przez zgłaszające się łączniczki – harcerki, na teren całej Polski. 

Podczas jednej z rewizji została przez Niemców dotkliwie pobita i doznała 

uszkodzenia słuchu. Była jedną z kilku instruktorek-wykładowczyń przez okres od 

1941 do 1944 r. Była uczestnikiem Powstania Warszawskiego – prowadząc punkt 

opieki nad dziećmi zagubionymi w czasie działań na terenie Warszawy. Po 

kapitulacji powstania, zgromadzone dzieci przewiozła na teren Zalesia pod 

Warszawę, poprzez obóz w Pruszkowie, a następnie do Kościeliska – Zakopanego. 

W 1945 r., po wyzwoleniu Krakowa (w maju) wróciła na Bucze - Górki Wielkie, i 

została kierownikiem administracyjno gospodarczym i organizatorem Prewentorium 

dla dzieci zagrożonych gruźlicą na Buczu – Górki Wielkie. W październiku 1951 r., 

gdy nastąpiła zmiana właściciela zakładu Bucze Harcerskie, przeniosła się do pracy 

w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Bielsku, gdzie pracowała do czasu 

przejścia na emeryturę w 1977 r. Na emeryturze działała społecznie w ZBoWiD.  
Bibliografia: Biogram oparty o opracowanie hm. Ewy Kossowskiej. 

 

LIBURA INNOCENTY, hm, 

Urodzony 17.04.1901 r. w Michałkowicach, od 1915 r. był 

związany z I Olkuską Drużyną Skautową im. T. Kościuszki, a 

następnie ZHP - w 1919 r., drużynowy. Od listopada 1918 do 

stycznia 1919 r. był członkiem tajnego oddziału wojskowego i 

ochotnikiem Batalionu Harcerskiego w Warszawie. Jako ochotnik 

brał udział w wojnie 1920 r. i został ranny 15 sierpnia pod 

 

 



Działdówką. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

działał w Komisji Historycznej przy Naczelnictwie ZHP. 

W latach 1924-1925 pełnił funkcję zastępcy hufcowego Hufca Olkusz. W roku 

akademickim 1925/1926 był członkiem Koła Starszoharcerskiego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1926 r. nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i 

Liceum Męskim w Rybniku. Drużynowy, a następnie opiekun IV DH im. Henryka 

Sienkiewicza przy Gimnazjum i Liceum w Rybniku. Członek Komendy Hufca ZHP 

w Rybniku Od 1935 do 1939 r. był kierownikiem obwodowym KPH w Rybniku. 

Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. jako dowódca kompanii. Dostał się 

do niemieckiej niewoli, osadzony w oflagu w Woldenbergu gdzie przebywał do 

zakończenia wojny w 1945 r. W obozie był członkiem Koła Dawnych Harcerzy. Po 

wyzwoleniu, ponownie wybitny pedagog, działacz Ligi Ochrony Przyrody i PTTK, 

pomagał w reaktywowaniu hufca i w odrodzeniu się IV DH przy rybnickim 

gimnazjum. W latach 1945-1948, 1957-1959 był członkiem władz hufca. Po 1962 r. 

zaangażował się w sprawy ochrony przyrody i działalność PTTK. W 1982 r. wstąpił 

do Kręgu Instruktora Seniora przy Komendzie Hufca w Rybniku. Odznaczony 

Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą z Mieczami”, Odznaką „Za Zasługi dla 

Hufca Rybnik” i honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień 

instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika ZHP nr 2 z 16.02.1933 r. 

Odszedł na wieczną wartę 1.05.1993 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 151, L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 101. 

 

LIPECKI LEOPOLD, 

Urodzony 30.05.1916 r. w Maczkach, syn Antoniego i Józefy z d. Szklarski. 

Absolwent Gimnazjum w Sosnowcu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i 

Szkoły Podchorążych Rezerwy. Należał w szkole średniej do aktywnych członków 

ZHP. W początkowym okresie okupacji wstąpił do PPS-WRN i wkrótce wykazał 

się zdolnościami w akcji propagandowej, chociaż z wykształcenia był 

matematykiem. Już na przełomie 1939/1940 r. należał do jej czołówki w Zagłębiu 

Dąbrowskim. Redagował biuletyny radiowe i tygodnik „Sygnały” a następnie „Myśl 

Niepodległą”. Pracę podjął w kopalni „Kazimierz-Juliusz”, gdzie cieszył się 

szacunkiem i sympatią nie tylko członków PPS-WRN, ale i ZWZ. Wiosną 1942 r. w 

wyniku porozumienia pomiędzy GL PPS a AK objął obowiązki szefa BiP Okręgu 

Śląskiego AK. Pracę konspiracyjną oparł przeważnie na gimnazjalistach. W połowie 

lipca 1944 r. wyjechał na odprawę do Warszawy, gdzie zastało go powstanie i brał 

udział w Powstaniu Warszawskim - tam 18.08.1944 r. dostał się do niewoli. 

Gestapo wiedziało, że jest to szef BiP-u Okręgu Śląskiego AK. Aresztowanie jego 

nie spowodowało następstw. W sierpniu 1944 r. przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie skazany na śmierć – został rozstrzelany. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

LIPINA WIKTOR, 

Urodzony 27.11.1904 r. w Rudzie Śl., zamieszkały w Knurowie. Harcerz I DH im. 

Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. Instruktor hufca ZHP i nauczyciel w szkole 

powszechnej w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

współorganizator miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu. 



Organizacja nakłaniała społeczeństwo Knurowa do wstrzymania się z 

podpisywaniem volkslisty, wyjaśniając, że grozi to wcieleniem mężczyzn do 

niemieckiego wojska. Członkowie organizacji przeprowadzali sabotaże w zakładach 

pracy - unieruchamianie różnych maszyn i urządzeń, doprowadzili dwukrotnie do 

wykolejenia pociągów towarowych na linii Knurów - Szczygłowice i do wykolejenia 

kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany na początku września 1939 r. i 

przetransportowany do KL Dachau, gdzie zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 7640. Zginął w tym obozie 6.06.1940 r. 
Bibliografia: - ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 

Polskie, s. 147; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 67; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 
 

LIPOK WŁADYSŁAW, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 23.06.1921 r. w Kępnie, zamieszkały w Radzionkowie pow. Tarnowskie 

Góry, harcerz 5 DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

24.01.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 9514. 

Zginął w tym obozie 19.08.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 78; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 68; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

LIPOWCZAN PAWEŁ, 

Urodzony 19.03.1891 r., mieszkaniec Ustronia, działacz KPH w miejscu 

zamieszkania. Pracę nauczyciela rozpoczął w Ustroniu, działacz społeczny – prezes 

Macierzy Szkolnej, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Zachodniego, Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski”, Towarzystwa Miłośników Ustronia. 

Działacz ruchu oporu. Aresztowany 3.10.1939 r. przez gestapo z Cieszyna i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg, a stamtąd do KL Dachau. 

Zginął w tym obozie 12.03.1941 r. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego; J. Pilch, Ustroń 1939-1945, s. 57-58. 

 

LIS JERZY, hm, 

Urodzony 28.02.1907 r. w Zabrzu, syn uchodźcy z Niemiec. Jako 14-letni chłopiec 

działał w służbie kurierskiej podczas akcji propagandowej Polskiego Komitetu 

Plebiscytowego. Od 1922 r. rodzina osiedliła się w Katowicach-Załężu. Do ZHP 

wstąpił od 1920 r., a przebieg pracy harcerskiej: członek DH im. Bolesława 

Chrobrego, 1924 r. kurs instruktorski w Makowie Podhalańskim i nominacja na 

drużynowego 2 DH w Załężu, od 1928 r. prowadził referat drużyn robotniczych 

Komendy Chorągwi Śląskiej. W 1929 r. mianowany na stopień instruktorski 

harcmistrza, został członkiem Honorowej Rady Starszyzny Śląskiej. W 1929 r. 

 



powołany do służby wojskowej - ukończył szkołę podoficerską. Po powrocie z 

wojska prowadził nadal referat drużyn robotniczych, objąwszy równocześnie 

kierownictwo wydziału obozów i kolonii. W lipcu 1939 r. prowadził akcję letnią 

młodzieży polskiej we Francji. Po powrocie 30.09.1939 r. nawiązał kontakt z 

komendantem konspiracyjnej Śląskiej Chorągwi J. Pukowcem, objął kierownictwo 

organizacji konspiracyjnej POP w Katowicach-Załężu. Działał w służbie 

informacyjnej, wywiadowczej i organizowaniu przerzutów Polaków za granicę. Od 

grudnia 1940 r. ukrywał się działając nadal w ruchu oporu. Aresztowany 5.05.1944 r. 

w Dąbrówce – dzielnica Katowic, osadzony był w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Zginął w 

tym obozie - rozstrzelany 24.08.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 710; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 68; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

LONDZIN JAN, 

Urodzony (?), w Bielsku, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji 

hitlerowskiej aresztowany i osadzony w więzieniu lokalnym w Bielsku. Zginął 

rozstrzelany 13.11.1939 r. w Starym Bielsku. 
Bibliografia: Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie 
Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 

r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-

1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 
1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w 

latach 1939-1945; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 68. 
 

LOSA STEFAN, HO, 

Urodzony 2.09.1920 r., mieszkaniec Rudy Śl., harcerz DH na kolonii „Szczęść 

Boże” w miejscu zamieszkania, przyboczny kręgu starszoharcerskiego, stopień 

instruktorski Harcerz Orli, szkolił młodzież harcerską w zakresie przysposobienia 

wojskowego i wychowania fizycznego. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. – walczył m.in. w obronie Bydgoszczy. Po powrocie z 

kampanii, zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w 1941 r. i wpierw więziony w Katowicach, 

a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 23.03.1942 r. zarejestrowany 

został jako więzień nr 27106. Zginął w tym obozie 14.06.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 160; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 68; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 123. 
 

LUKAS JAN, 

Mieszkaniec Masteczka Śl. w powiecie tarnogórskim, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - 

walczył w oddziałach samoobrony, rozstrzelany przez hitlerowców w Lasowicach 

k/Tarnowskich Gór. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 68. 

 

ŁACIAK LEON, hm, 

Urodzony 27.03.1910 r. w Mikuszowicach Śląskich. W Bielsku ukończył Szkołę 

Powszechną i Wydziałową, a w 1924 r. uczył się na wydziale włókienniczo-

technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Przemysłowej, kończąc ją w 1928 r.  



Do ZHP wstąpił w 1925 r. do II DH im. ks. Józefa 

Poniatowskiego przy Państwowej Wyższej Szkole Przemysłowej 

w Bielsku. Od 15.05.1929 r. podjął pracę technika włókiennika w 

Fabryce „Unia” – Spółka Akcyjna Przemysłu Jutowo-Lnianego w 

Bielsku. W tymże 1929 r. założył środowiskową 5 DH im. T. 

Kościuszki w Mikuszowicach Śląskich i został jej pierwszym 

drużynowym.  

W latach 1930-1932 był drużynowym V DH im. J. Piłsudskiego przy PKP w 

Bielsku. W latach 1931-1934 organizował i prowadził następujące drużyny: IV DH 

im. Zawiszy Czarnego dla młodzieży robotniczej, I DH im. T. Kościuszki w 

Mikuszowicach Śląskich, DH we wsi Leszczyny k/ Bielska. W 1931 r. ukończył 

kurs podharcmistrzowski i uzyskał stopień podharcmistrza, zaś w 1934 r. otrzymał 

stopień instruktorski harcmistrza. W latach 1934-1938, pełnił społeczne funkcje 

hufcowego Harcerzy w Bielsku (miasto i powiat). Od 1937 r. współorganizator 

Harcerskiego Klubu Narciarskiego. W latach 1937-1939 członek Komendy Hufca 

Harcerzy w Bielsku. W 1939 r. współorganizator Pogotowia Harcerzy w Bielsku i 

Białej. Organizował służbę harcerzy pełniąc jednocześnie funkcję komendanta 

wojennego w swej fabryce „Unii”. Po zajęciu w 1939 r. Bielska przez Niemców, 

musiał opuścić miasto i powędrował na wschód do Kamieńca Podolskiego, skąd 

wrócił w maju 1940 r. Po powrocie do Bielska, zaangażował się w działalność ruchu 

oporu – żołnierz AK, zaprzysiężony przez redaktora Edwarda Zajączka z Bielska. 

Ratując się przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec, podjął pracę 

robotnika fizycznego na kolei w Bielsku i pracował tam do 1941 r. W latach 1941-

1942 pracował jako tkacz w fabryce sukna w Bielsku, a w latach 1943-1945 w 

Cegielni „Brzeszcze”. W latach 1944-1945 został komendantem harcerskich 

„Szarych Szeregów” na Okręg Bielsko – w rejonie operacyjnym „Śląsk”. Po 

wyzwoleniu Bielska, w lutym 1945 r. jako jeden z pierwszych wrócił na stare 

miejsce pracy do „Unii”, obejmując stanowisko naczelnego dyrektora. Od marca 

1945 do 1946 r. był organizatorem i komendantem Hufca Harcerzy Bielsko. Był też 

jednym z założycieli Spółdzielni „Beskid”, której celem było zdobywanie finansów 

na działalność harcerską oraz zaopatrywanie drużyn w mundury i sprzęt. Nadto, 

1944-1945 - komendant Hufca w konspiracji Bielsko-Biała, 1945-1946 - komendant 

Hufca Beskidzkiego – Bielsko/Biała z powiatami, 1948-1949 - komendant Hufca 

Beskidzkiego – Bielsko/Biała z powiatami. W 1979 r. włączył się aktywnie do 

pracy Instruktorskiego Kręgu „Seniora” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku, 

jednocześnie współpracował z Komisją Historyczną przy Hufcu. Odszedł na 

wieczną wartę 28.04.1984 r.  
Bibliografia: Opracowanie Bronisława Janika – Dzieje jednego spotkania; Zbiory prywatne  hm. Józefa Drożdża; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 259-260. 
 

ŁACIOK EUGENIUSZ, pseud. „Wysoki”, 

Urodzony 22.10.1926 r. w Dziedzicach, zamieszkały w Suchej Górnej (114), 

narodowości polskiej, student i harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. Aresztowany 20.02.1945 

r. w Karwinie razem z Tadeuszem Pękałą i przetrzymany w więzieniu gestapo w 

Cieszynie.  

 



Rozstrzelany 2.04.1945 r. - na cmentarzu żydowskim w 

Cieszynie.  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 
1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Archiwum 

dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (462); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 91; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 175. 

 

 
 

ŁASZCZOK JAN, 

Urodzony w 1892 r. w Starym Bielsku, działacz KPH i organizator drużyn 

harcerskich w Bielsku, nauczyciel w Szkole Powszechnej w Kochłowicach, 

Żołnierz I i II wojny światowej, odszedł na wieczną wartę 17.09.1939 r. w szpitalu 

k/Brzeżan, woj. tarnopolskie, w wyniku ran odniesionych w czasie walk. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 69. 
 

ŁASZCZOK MIECZYSŁAW, 

Urodzony 18.01.1919 r. w Dziedzicach pow. bielski, syn Wiktora 

i Katarzyny z d. Zolich. Ukończył Szkołę Powszechną w 

Dziedzicach, a następnie wieczorową szkołę zawodową – był 

elektromonterem. W 1928 r. wstąpił do ZHP (ćwik), był także 

członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od 1939 r. 

pracował jako elektromonter w Walcowni Metali „Dziedzice”, 

skąd został wydelegowany do Dębicy - do Centralnego Ośrodka 

Przemysłowego.  

Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska postanowił przedostać się do Węgier żeby 

wstąpić do wojska polskiego. Na jego dalszych losach zaważyło zdarzenie, jakie 

miało miejsce 1.11.1939 r., gdy harcerze w Dniu Zmarłych szczególniej 

uhonorowali Powstańców Śląskich, składając na ich grobie wieniec z biało-

czerwonymi szarfami. Niemcy, nie mogąc ująć sprawców tego czynu, posądzili 

m.in. o współudział Mieczysława Łaszczoka. Został aresztowany 2.11.1939 r. 

Wpierw przetrzymany na posterunku policji w Dziedzicach, po trzech dniach 

przewieziony na gestapo w Bielsku. Dnia 13.11.1939 r. został przewieziony do 

Starego Bielska, gdzie wraz z czterema więźniami (dr Zenonem Różewiczem, 

Franciszkiem Śledzińskim, Stanisławem Peterko i Żydem Schancerem), został 

rozstrzelany na Kornowej Kępie. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 69; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 

z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 12; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 54 –57; Kronika Beskidzka – lista ofiar 
mieszkańców Podbeskidzia. 

 

ŁATA BOGUSŁAW, 

Urodzony w 1913 r., mieszkaniec Częstochowy - dzielnica Raków, harcerz 66 DH 

im. Bolesława Chrobrego w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - łącznik Szarych Szeregów. 

 

 



Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie 

zginął w 1944 r. Pośmiertnie odznaczony Odznaką Grunwaldu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 69. 
 

ŁĘSKI JERZY, 

Mieszkaniec Częstochowy, mąż Krystyny, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej ZWZ, kurier na trasie Polska - Węgry. Aresztowany wraz z żoną przy 

przekraczaniu granicy. Osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie, 

rozstrzelany w Skrzyszowie k/Tarnowa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 69. 
 

ŁĘSKA KRYSTYNA z d. TOKARSKA, 

Urodzona w 1921 r. w Praszce, pow. wieluński, zamieszkała w Częstochowie, córka 

Kazimierza. Harcerka 8 DH i absolwentka w 1939 r. Gimnazjum w Częstochowie. 

Od września 1939 r. zaangażowana w ruchu oporu - członkini tajnej drużyny 

harcerskiej w miejscu zamieszkania, następnie żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ. Wraz z mężem (kurierem w organizacji) pracowała jako łączniczka na trasie 

Polska - Węgry. Aresztowana podczas przejścia granicy, osadzona w więzieniu 

Montelupich w Krakowie, rozstrzelana w Skrzyszowie k/Tarnowa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 69. 
 

ŁODZIANA RUDOLF, 

Urodzony 18.01.1913 r. w Żywcu, syn Jana i Emilii. Po 

ukończeniu Szkoły Powszechnej w miejscu zamieszkania, uczył 

się w Państwowym Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu – 

zdał maturę w 1931 r. W 1935 r. ukończył roczny kurs 

rewidentów księgowości w Warszawie, a podejmując pracę w 

Urzędzie Skarbowym w Żywcu, równocześnie rozpoczął 

studiować prawo na UJ w Krakowie. Od 1938 r. komendant 

Hufca Harcerskiego w Żywcu. 

Podczas okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w ruchu oporu - żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, zajmował się wywiadem i był komisarzem 

d/s. młodzieży. Aresztowany 25.09.1942 r. i przetransportowany do wiezienia 

śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie, przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 

27.10.1942 r. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. 

Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 192. 
 

ŁOGIEWA JÓZEF, 

Mieszkaniec Rudy Śl., harcerz - przyboczny DH w szkole nr 6 w miejscu 

zamieszkania. Zginął podczas wojny. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 69. 
 

ŁOWIŃSKI MARIAN, hm, pseud. „Maryśka”, 

Mieszkaniec Królewskiej Huty – Chorzowa. Do ZHP (skauting) należał od lat 

szkolnych - był w Warszawie drużynowym. Do Królewskiej Huty (Chorzowa) 

przybył wraz z Wojskiem Polskim (późniejszy 75 PP) jako podporucznik. Od 1924 r. 

zamieszkał w Królewskiej Hucie, w latach 1925-1926 pełnił funkcję komendanta 

 



hufca. Pod koniec lat dwudziestych był komendantem Chorągwi Śląskiej – stopień 

instruktorski harcmistrz. W 1929 r. prowadził grupę polską na światowe Jamboree w 

Birkenhead w Wielkiej Brytanii. Na początku lat trzydziestych urwał się jego 

kontakt ze Śląskiem w związku z przeniesieniem służbowym do Korpusu Ochrony 

Pogranicza, lecz nadal działał w harcerstwie. Od 10.05.1939 r. powołany został w 

skład komisji Pogotowia Harcerzy w Warszawie. Zmobilizowany, (mjr dypl.) brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce z przytłaczającą ilością wojska 

Niemieckiego, zepchnięty na tereny wschodnie – tam dostał się do sowieckiej 

niewoli. Internowany w obozie ZSRR w Starobielsku, zginął wiosną 1940 r.– 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 

299; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 69. 

 

ŁUKASZEWSKI LEON, 

Urodzony 17.05.1922 r. w Panigrodzie, pow. wągrowiecki, mieszkaniec Chorzowa. 

Uczył się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Należał 

do I DH im. Bolesława Chrobrego i pełnił funkcję drużynowego. We wrześniu 1939 

r. brał czynny udział w obronie Chorzowa. Dnia 5.09.1939 r. aresztowany przez 

bojówkarzy freikorpsu: Łazika, Kokoszkę i Kozielskiego, oskarżony, że należał do 

organizacji „Młodej Polski” i że strzelał do wojska niemieckiego. Wpierw więziony 

był w piwnicy w magistracie, a następnie zawieziono go do gestapo w Katowicach. 

Dopiero po wielu latach od nieznajomego mężczyzny matka Leona dowiedziała się i 

zobaczyła pokazane zdjęcie, że Leon Łukaszewski był wyprowadzany z gestapo w 

koszuli, lewą nogą bosą, a przed nim szedł harcerz Pierończyk. Niestety, nie 

wiadomo gdzie i w jakich okolicznościach zostali rozstrzelano. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 59; Zeznanie złożone przed OKBZH w 
Katowicach w dniu 3 czerwca 1967 r.; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 70; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 70; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 
 

ŁUKASZEWSKI TADEUSZ, 

Urodzony w 1923 lub 1924 r., zamieszkały w Chorzowie, brat Leona. W młodości 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. We wrześniu 1939 r. brał czynny udział w 

obronie Chorzowa. Dnia 5.09.1939 r. aresztowany przez bojówkarzy freikorpsu: 

Łazika, Kokoszkę i Kozielskiego, razem z bratem i po przeprowadzonym śledztwie 

przez gestapo, został przewieziony do KL Buchenwald. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty. 

 

ŁUSZCZEK JAN, 

Urodzony 21.12.1918 r. w Ratułowie k/Zakopanego. Szkołę 

Powszechną ukończył w Czarnym Dunajcu. W latach 1937-1939 

uczęszczał do szkoły zawodowej w Białej Krakowskiej przy 

której działała Drużyna Harcerzy „Czarna 6” im. J. Kilińskiego w 

w której pełnił funkcję przybocznego. Z chwilą powołania w 

sierpniu 1939 r. Pogotowia Harcerskiego w Bielsku, brał czynny 

udział w czynnościach wynikających a zadań Pogotowia na 

terenie Bielska i Białej.  
 



Następnie, wraz z grupą harcerzy dowodzoną przez J. Drożdża, przeszedł szlak 

ewakuacyjny z Bielska do Krakowa. W Krakowie bowiem bielscy harcerze włączyli 

się w utrzymanie porządku i niesienia różnorakiej pomocy miejscowej ludności. W 

dalszej wędrówce ewakuacyjnej przez Opatów, Tarnobrzeg, Sandomierz, 

Krasnystaw dociera do Chełma Lubelskiego, gdzie był punkt zborny wszystkich 

harcerzy. Po rozdzieleniu się około 150 osobowej grupy harcerzy na 2 kolumny, J. 

Łuszczek pozostaje w Chełmie i tam znowu zaangażował się w pomoc miejscowej 

ludności. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Chełma, został skierowany do prac 

przy remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej w koszarach wojskowych. W 

porozumieniu z innymi harcerzami, zdobywał różnymi sposobami amunicję i 

konspiracyjnymi kanałami wysyłano ją do walczącej jeszcze Warszawy. Po 

otrzymaniu ostrzeżenia, że działalnością grupy interesuje się gestapo, zmuszony był 

opuścić Chełm i 31.12.1939 r. po udanym przekroczeniu granicy dostał się przez 

Słowację, Węgry do Francji, a stamtąd w początkowych dniach 1940 r. do Anglii. 

W Anglii trafił do PSZnZ do RAF-u gdzie po serii szkoleń jako mechanik lotniczy 

został specjalistą od obsługi radaru i został skierowany do formujących się polskich 

jednostek lotniczych w bazie Nordhold. Dostał przydział jako mechanik do 

Dywizjonu 303 a następnie na własną prośbę po kilku próbach i egzaminach został 

skierowany do „Iverness” – elitarnej szkoły kadetów (szkoły radiotelegrafistów i 

radiooperatorów). Po ukończeniu tej szkoły, został skierowany do Dywizjonu 304, a 

następnie w jednostce Coaster Command – której załogi eskortowały morskie 

konwoje przez Atlantyk. Był strzelcem pokładowym i obsługiwał urządzenia 

zabezpieczające – radar. Służbę lotniczą pełnił do zakończenia II wojny światowej i 

po odrzuceniu propozycji wstąpienia na stałe do RAF-u wrócił do Polski. 
Bibliografia: według dostarczonego życiorysu. 

 

ŁYSZKIEWICZ JOZEF, 

Urodzony w 1919 r. w Łagiszy, syn Wacława, absolwent Liceum im. Bolesława 

Prusa w Sosnowcu w 1938 r. Do ZHP należał od 1929 r. pełniąc funkcje kolejno 

zastępowego i drużynowego, chorąży, drużynowy 45 ZDH w Łagiszy pow. 

będziński. W 1935 r. uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale. W lipcu 

1938 r. został powołany do Junackich Hufców Pracy, stacjonujących w Krakowie. 

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu 

Wołyńskim, w sierpniu 1939 r. skierowany do Pułku Artylerii Lekkiej w Grodnie 

Wileńskim. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce 

z hitlerowskim agresorem zepchnięty na tereny wschodnie – dostał się do sowieckiej 

niewoli. Prawdopodobnie zginął wiosną w 1940 r. w Katyniu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 70. 
 

MACHA JAN, 

Urodzony w 1914 r. w Chorzowie, zamieszkały w tej miejscowości, syn Pawła, 

absolwent w 1934 r. Gimnazjum Klasycznego w Chorzowie. Po ukończeniu 

pierwszego roku studiów prawniczych przeniósł się do Śląskiego Seminarium 

Duchownego w Krakowie, nadal udzielając się w ZHP - harcerz z Chorzowa 

Starego. Po ukończeniu studiów w 1939 r. - duchowny katolicki. Pracę duszpasterską 

rozpoczął jako wikary w Rudzie Śl., Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej 



ZWZ/AK, członek kierownictwa tej organizacji w Rudzie Śląskiej (Inspektorat 

Katowice). Aresztowany za akcję charytatywną 6.09.1941 r. na dworcu w 

Katowicach. Zginął 3.12.1942 r. przez ścięcie gilotyną w więzieniu w Katowicach. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 36; Praca zbiorowa, Wszystko co 
nasze, W-wa 1983 r., s. 70. 
 

MACHECKI EDWARD, phm, 

Urodzony 21.03.1913 r. Od 1928 członek IX DH im. T. 

Kościuszki w Chwałowicach. W latach 1933-1939 zastępowy 

zastępu żeglarskiego przy tej drużynie i członek Kręgu 

Starszoharcerskiego w Chwałowicach. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. skutkiem czego dostał 

się do niemieckiej niewoli - od września do listopada 1939 r. 

jeniec Stalagu X w Norymberdze. Po powrocie do Chwałowic 

członek Tajnej DH oraz POP, współpracownik J. Pukowca.  

Za odmowę podpisania volkslisty i deklaracji wstąpienia do wojska niemieckiego 

oraz działalność konspiracyjną aresztowany i osadzony w więzieniu w Opolu, 

Gliwicach, Rybniku. Skazany w listopadzie 1944 r. na karę śmierci. W związku z 

wyzwoleniem kraju uniknął wykonania wyroku. Po wojnie w latach 1948-1949 oraz 

1956-1958, skarbnik, a od 1958 r. działacz Koła Przyjaciół Harcerstwa w 

Chwałowicach. Od 1986 r. członek Kręgu Instruktora Seniora w Rybniku. Stopień 

instruktorski podharcmistrz nadano w okresie międzywojennym w lipcu 1933 r. 

Odszedł na wieczną wartę w 1995 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 208/209. 
 

MACHEJ JÓZEF, 

Urodzony 19.10.1922 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości bardzo aktywny 

harcerz l DH w Cieszynie. Wiosną 1945 r. gdy zbliżała się Armia Czerwona, 

przymuszony przez władze niemieckie do kopania okopów – zaginął w nieznanych 

okolicznościach. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

MACHIL RYSZARD, 

Mieszkaniec Mikołowa, działacz harcerski i członek komendy hufca w Mikołowie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce z 

hitlerowskim agresorem zepchnięty na tereny wschodnie, tam dostał się do 

sowieckiej niewoli - internowany w obozie jenieckim w ZSRR. Prawdopodobnie, 

zginął wiosną 1940 r. zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu. 
Bibliografia: A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 

118; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 70. 

 

MACHNIK PAWEŁ vel STEFAN BUDA, pseud. „Stefan”, 

Urodzony w 1915 r. w Hajdukach Wielkich (obecnie Chorzów Batory), zamieszkały 

w Chorzowie. Absolwent liceum handlowego w miejscu zamieszkania, student 

WSNSG w Katowicach, harcerz 1 DH w Chorzowie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, 

POP w Chorzowie, od 1941 r. w AK („Lombard”) na terenie GG, gdzie przebywał 

 



pod przybranym nazwiskiem. Aresztowany 23.09.1943 r. na skutek denuncjacji i 

więziony w Al. Szucha w Warszawie. Tam zaginął bez wieści. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 70. 
 

MACHURA ZDZISŁAW, 

Urodzony w 1918 r. w Gołonogu, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, student 

medycyny, zastępowy 20 ZDH (ćwik) w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – członek organizacji 

konspiracyjnej OOB, dowódca oddziału grupy bojowo-dywersyjnej. Aresztowany 

15.06.1943 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w 

tym obozie 30.06.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 709; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71. 
 

MACIOSZEK JANINA, 

Urodzona w 1924 r. w Łaziskach Górnych, zamieszkała w Tychach, córka Konrada. 

Harcerka DH w Tychach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

ruchu oporu – organizatorka Szarych Szeregów i żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Wysłana przez Arbeitsamt na roboty przymusowe, uciekła z robót, 

skutkiem czego została aresztowana 1.10.1943 r. i przetransportowana do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 11.01.1944 r. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 254; Praca zbiorowa, 
Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 417; 

Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 129; Informacja Mariusz 

Dmetrecki. 
 

MACURA JAN, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Cieszyna, harcerz I DH w miejscu zamieszkania. 

Członek Pogotowia Wojennego w Cieszynie, zmarł 1/2.09.1939 r. na skutek ran 

odniesionych w czasie bombardowania pociągu ewakuacyjnego. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

MAJ STANISŁAWA, 

Mieszkanka Czeladzi, harcerka 1 ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – członkini 

organizacji konspiracyjnej OOB, żołnierz ZWZ. Aresztowana w maju 1942 r. i 

przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie – nieznana data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71. 
 

MAJNUSZ ANNA, pseud. „Anka”, 

Urodzona w 1923 r., mieszkanka Tychów, wychowanka Domu Dziecka w Tychach, 

uczennica i harcerka DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu - uczestniczka Pogotowia Harcerek i 

obrony Śląska, we wrześniu 1939 r. - pełniła służbę łączniczki. Zginęła 2.09.1939 r. 

- zastrzelona przez hitlerowców koło Szopienic. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71; Harcerki 1939-1945, opracowanie 

zespołowe, W-wa 1983 r., s. 417. 

 

MAK BRUNON, 



Mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie 

okupacji hitlerowskiej, wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – nieznana 

miejscowość. Brak innych informacji o tym harcerzu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 169. 

 

MAKOWSKI JAN, pseud. „Stanisław Zakrzewski”, 

Urodzony 6.01.1925 r. w Bogucicach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Jana i Józefy. W młodości harcerz - drużynowy 23 DH. Zatrudniony w 

kopalni „Polska” jako sztygar oddziałowy. We wrześniu 1939 r. walczył z 

bronią w ręku w Parku Kościuszki – w Katowicach. Po wycofaniu się z 

parku Kościuszki, w listopadzie 1939 r. zaangażował się w działalność ruchu 

oporu, zaś od 1941 r. nawiązał kontakt z członkami organizacji 

konspiracyjnej ZWZ w Kieleckiem, do której dojeżdżał z rozkazami. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

MALAJKA ALOJZY, 

Mieszkaniec Chorzowa. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Aresztowany 14 

lub 15.04.1940 r. przez gestapo w Chorzowie. Po przesłuchaniu, wywieziony do 

obozu koncentracyjnego o nieustalonej nazwie. Nieznany jest dalszy los tego 

harcerza.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 
 

MALCHER GERARD, pseud. „Zeflik”, 

Urodzony 19.08.1919 r. w Bziu Górnym k/Jastrzębia Zdroju, 

pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej przeniósł się z 

rodzicami do Jastrzębia Zdroju i zaczął uczęszczać do 

rybnickiego gimnazjum - kończąc je w 1938 r. Harcerz IV MDH 

im. Henryka Sienkiewicza przy Państwowym Gimnazjum w 

Rybniku. Wojna zastała go we Lwowie gdzie studiował na 

politechnice lwowskiej. Z konieczności przerwał studia, lecz nie 

wrócił od razu do domu rodzinnego, gdyż uczulony na ludzką 

biedę, zaangażował się we Lwowie w działalność charytatywną.  

Stał się osobą niewygodną dla niechętnych mu miejscowych władz miejskich, 

zmuszony był opuścić Lwów i chciał dostać się na Węgry. Gdy jednak zamiar ten 

okazał się niemożliwy do zrealizowania, powrócił na Śląsk do Jastrzębia. Znowu 

zaangażował się w pomoc biednym rodzinom – zbierając datki pieniężne na ten cel 

u bogatszych przedstawicieli rodzinnej miejscowości. Zaopiekował się biblioteką 

szkoły powszechnej w Jastrzębiu Dolnym oraz prywatną biblioteką domu 

wypoczynkowego Spółki Brackiej w Jastrzębiu Zdroju, którym groziło całkowite 

zniszczenie. Zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Był inicjatorem uruchomienia druku gazetki 

konspiracyjnej „ZEW”, osobiście uczestniczył w redagowaniu i wydawaniu tej 

gazetki, która była czytana nie tylko na terenie Rybnika, ale i w opolskiem. W 

wyniku zdrady został aresztowany 31.03.1942 r. i wpierw był więziony w budynku 

gestapo w Rybniku, a po kilku dniach przetransportowany do siedziby gestapo w 

 



Katowicach. Świadomy, że mógłby w trakcie przesłuchania nie wytrzymać 

wymyślnych tortur, a tym samym zdradzić konspiracyjne tajemnice i przyczynić się 

do aresztowania wielu osób, wyrwał się podczas przesłuchiwania z rąk oprawców i 

wyskoczył z trzeciego piętra, ponosząc śmierć na miejscu. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 243; M. 

Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 57,58,104,106; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000, s. 105; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 
1947 r., s. 34; J. Musioł, Ślązacy, Katowice 1987, s. 246, 282; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, 

Katowice 1970, s. 274; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 74; 

Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71. 
 

MALCHER JADWIGA, phm, 

Od 30.10.1933 r. członkini DH im. Królowej Jadwigi w Chwałowicach. W latach 

1937-1939 harcerka Akademickiej Drużyny w Krakowie. Od 1939 r. zastępczyni 

naczelnika ZHP w Niemczech d/s. harcerstwa żeńskiego. W grudniu 1941 r. 

oskarżona przez gestapo o zdradę stanu i obrazę Hitlera, została aresztowana i w 

transporcie zbiorowym przesłana do KL Ravensbrück. Po wyzwoleniu obozu w 

1945 r. zamieszkała w Anglii. Stopień instruktorski podharcmistrza nadano w 

okresie międzywojennym. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 210. 

 

MALCHER JERZY, phm, 

Urodzony 11.07.1914 r. Od 1925 r. członek IX DH im. T. 

Kościuszki w Chwałowicach, a od 1930 r. zastępowy DH - 

zastępu żeglarskiego. W latach 1936-1937 drużynowy 

Akademickiej Drużyny „Watra” w Krakowie. W okresie 1938-

1939 instruktor Komendy I Chorągwi w Katowicach oraz członek 

Referatu Zagranicznego GK ZHP. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. W grudniu 1939 r. przedostał się 

na Węgry, skąd w marcu 1940 r. wrócił do kraju z misją 

kurierską.  

Od maja 1940 r. w Armii Polskiej we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii, gdzie 

służył w Batalionie Łączności „Lwiątek Lwowskich”. W 1943 r., jako oficer II 

Oddziału w Ekspozyturze „Afryka” ratował dla służby w Polskich Siłach Zbrojnych 

na Zachodzie - polaków, którzy znaleźli się w obozach jenieckich w Afryce 

Północnej. Do końca wojny służył jako wywiadowca w 8 Armii Brytyjskiej we 

Włoszech, a po jej zakończeniu zamieszkał w Anglii. Stopień instruktorski 

podharcmistrza nadano w okresie międzywojennym. Odszedł na wieczną warte 

21.05.2001 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 210/211. 
 

MALCHEREK JAN, 

Urodzony 20.01.1928 r. w Imielinie, pow. bieruńsko-lędziński, uczeń, członek 

gromady zuchowej w miejscu zamieszkania. Zginął 3.09.1939 r. jako ofiara 

„krwawej niedzieli” podczas wkraczania Niemców do Imielina. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 129; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

MALCHERCZYK WILHELM, 

 



Urodzony 22.08.1915 r., mieszkaniec Hajduk Wielkich (Chorzów Batory), syn Jana 

i Marii z d. Długosz, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 25.06.1940 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1136. Zginął w tym 

obozie 15.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20939/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:15, określenie 

przyczyny zgonu to: Sepsis bei Fleckfieber (ogólne zakażenie organizmu przy 

tyfusie plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 30; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 1429; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71; Szymon 
Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

MALIK JULIUSZ, hm, 

Urodzony 28.10.1917 r. Od 10.04.1927 r. harcerz I MDH im. A. 

Mickiewicza w Rybniku. Wojna zastała go we Lwowie, gdzie 

studiował na Politechnice Lwowskiej. Brał udział w obronie 

Lwowa, pełniąc funkcję obserwatora i łącznika. Po powrocie do 

Rybnika pod koniec 1939 r. nawiązał kontakt z członkami 

organizacji konspiracyjnej POP, a następnie z ZWZ/ AK i podjął 

działalność konspiracyjną w ramach Tajnej Śląskiej Chorągwi 

Harcerzy. Został łącznikiem komendanta hm. Józefa Pukowca.  

Z początkiem 1942 r. Wojciech Niederliński komendant Śląskiej Chorągwi Szarych 

Szeregów, powierzył mu funkcję komendanta Tajnego Hufca Harcerzy w Rybniku, 

którą pełnił w latach 1942-1945. W latach 1968-1973 przewodniczący Komisji 

Historycznej Hufca Rybnik, od 1982 r. członek Kręgu Instruktora Seniora przy 

Komendzie Hufca w Rybniku. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca 

Rybnik”. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem KChK L5/71 z 

30.09.1971 r. Odszedł na wieczną wartę 12.08.2009 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 154; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 211. 

 

MALOTA EMANUEL, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 26.03.1916 r. w Chorzowie i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz I 

DH im. Bolesława Chrobrego. Aresztowany razem z bratem Janem w pierwszej 

grupie harcerzy, tj. 14 lub 15.04.1940 r. i przetransportowany na posterunek policji, 

w Chorzowie. Następnie przewieziono go do budynku gestapo przy ul. Rostka w 

grupie ok. 40 osób, w której znajdowali się harcerze, powstańcy, członkowie 

Związku Młodej Polski i inni. Następnie, cała grupa została wywieziona do 

więzienia w Bytomiu. Po przesłuchaniach w połowie maja wywieziony do obozu 

zbiorczego w Sosnowcu. Stamtąd przewieziony w transporcie zbiorowym do KL 

 

 



Auschwitz, 25.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 1331. 

Został zwolniony z obozu – nieznana data. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r. s. 39; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60; Zeznanie złożone przed OKBZH w 

Katowicach w dniu 8 maja 1967 r.; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 

 

MALOTA JAN, 

Urodzony 31.12.1921 r., mieszkaniec Chorzowa. W 1935 r. ukończył szkołę 

powszechną. Do harcerstwa wstąpił w 1931 r. - był członkiem I DH im. Bolesława 

Chrobrego. Aresztowany razem z bratem Emanuelem w pierwszej grupie harcerzy, 

tj. 14 lub 15.04.1940 r. i przetransportowany na posterunek policji, w Chorzowie. 

Stamtąd przewieziono go do budynku gestapo przy ul. Rostka w grupie ok. 40 osób, 

w której znajdowali się harcerze, powstańcy, członkowie Związku Młodej Polski i 

inni. Następnie, cała grupa została wywieziona do więzienia w Bytomiu. Po 

przesłuchaniach w połowie maja wywieziony do obozu zbiorczego w Sosnowcu. W 

obozie tym przebywał około 3 tygodni, a potem wywieziony został do KL 

Auschwitz, 25.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

1137. Został zwolniony z obozu 17.10.1941 r. razem z bratem Emanuelem. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r. s. 30; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61. 

 

MALOTA PAWEŁ,  

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

aresztowania. Aresztowany w dniach 14 i 15.04.1939 r. i więziony w więzieniu lub 

obozie którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 
 

MAŁYSZ HENRYK (WENDELIN), 

Urodzony 13.08.1911 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w Karwinie II (84), 

narodowości polskiej, w młodości harcerz DH, pracował jako górnik kopalni „Jan” 

w Karwinie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej AK pseud. „Harcerz”. Aresztowany 25.08.1943 r. i tego samego 

dnia zastrzelony w Karwinie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 112; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (056); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MAMEŁKO TADEUSZ, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 15.02.1920 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz - zastępowy (ćwik) w DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. Od 

października 1939 r. współorganizator bojowo-dywersyjnych grup i instruktor 

 



szkolenia. Aresztowany 9.12.1940 r., i w transporcie zbiorowym z rejencji 

katowickiej, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.02.1941 r. zarejestrowany 

został jako więzień nr 10290. Zginął w tym obozie 26.08.1941 r. 
Bibliografia: - I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 83; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 71; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

MANDERA FRYDERYK, HR, 

Urodzony w 1915 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz DH im. 

Tadeusza Kościuszki przygimnazjalnej w miejscu zamieszkania. Przyboczny 

Komendy Hufca w Mikołowie, stopień instruktorski Harcerz Rzeczpospolitej. 

Zmobilizowany (stop wojsk. kpt.), brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. 

Następnie w nieznanych okolicznościach znalazł się w PSZnZ - zginął w bitwie o 

Monte Cassino.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 72; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. 
Sworzeń, A. Dudek., s. 113; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana 

Wróbla, s. 129; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MANIA BRONISŁAW, 

Urodzony w 1917 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), i zamieszkały w tej 

miejscowości, uczeń SlTZN w Katowicach, drużynowy 20 DH w Chorzowie. We 

wrześniu 1939 r. brał udział w obrony Chorzowa. Aresztowany za rozbrajanie 

bojówkarzy Freikorpusu i posiadanie broni - wywieziony do więzienia w Troppau. 

Po zwolnieniu z więzienia, zobowiązany do codziennego zgłaszania się w gestapo. 

Pracował jako pracownik fizyczny w kopalni. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, POP w Chorzowie. 

Po dekonspiracji organizacji przez Niemców i masowych aresztowaniach w 

Chorzowie, w kwietniu 1940 r. załatwiwszy fałszywe dokumenty usiłował 

przekroczyć południową granicę Polski wraz z J. Rymiorzem z zamiarem zgłoszenia 

się do WP. Zaginął w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 72. 
 

MAŃKA ANNA, 

Urodzona w 1913 r. w Katowicach, zamieszkała w Świętochłowicach. Od 1926 r. 

harcerka - zastępowa, przyboczna ŻDH w Lipinach Śląskich. Już w grudniu 1939 r. 

zaangażowała się w działalność ruchu oporu. Grupa do której należała wydawała 

gazetkę konspiracyjną „Świt”. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej harcerki. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 177. 

 

MAŃKA KONRAD, 

Urodzony w 1915 r. w Dobrodzieniu, mieszkaniec Lublińca, syn Piotra - uczestnika 

powstań śląskich i uchodźcy z Niemiec. Czeladnik stolarski. W latach 1930-1935 

jako drużynowy DH działał w zakładzie głuchoniemych, gdzie był zatrudniony. Od 

1936 r. członek kręgu starszoharcerskiego. W 1938 r. powołany do WP (członek 

kompanii reprezentacyjnej prezydenta RP). Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. – walczył także w obronie Warszawy. Od listopada 1939 r. 

zaangażował się w działalność ruchu oporu - kolporter prasy konspiracyjnej. Na 

początku 1940 r. został zastępcą komendanta ZWZ, hm. Ludwika Klamy, działał w 

OOB. Aresztowany 18.12.1940 r., więziony był w Lublińcu i Opolu, gdzie 



organizował pomoc dla współwięźniów. Zginął - ścięty gilotyną 14.07.1942 r. w 

więzieniu w Katowicach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 72. 
 

MAŃKA WILHELM, 

Urodzony w 1913 r. w Katowicach-Ligocie, zamieszkały w Świętochłowicach. Od 

1923 r. harcerz DH w Lipinach Śląskich, od 1932 r. drużynowy, zorganizował 3 

gromady zuchów i 3 drużyny harcerskie. W czerwcu 1939 r. powołany na ćwiczenia 

wojskowe do kompanii minerów zmotoryzowanych w Mysłowicach, i tam zastał go 

wybuch wojny w 1939 r. Brał udział w kampanii wrześniowej - pod Tomaszowem 

Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Do domu powrócił w połowie 

października. Już od listopada zaangażował się w działalność ruchu oporu, był 

współwydawcą gazetki konspiracyjnej „Świt”, „Ku Wolności”, „Wici”. Łącznicy 

roznosili te gazetki po okolicy Katowic, Świętochłowic i Rudy Śląskiej.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 178. 

 

MARCISZ WILHELM, 

Urodzony 8.06.1915 r. w Boguszowicach k/Rybnika, gdzie 

uczęszczał do szkoły powszechnej a następnie chodził do 

rybnickiego gimnazjum, zdając maturę w 1937 r. Był harcerzem 

XVII DH im. Karola Chodakiewicza w Boguszowicach, zaś w 

gimnazjum należał do IV MDH przy Państwowym Gimnazjum w 

Rybniku. Ciężka sytuacja materialna rodziców nie pozwoliła mu 

na dalsze studia, więc podjął pracę w starostwie rybnickim. Po 

przeszkoleniu w szkole oficerskiej – chorąży WP.  

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., i dostał się do 

niewoli niemieckiej w rejonie Lwowa. Umieszczono go w obozie jenieckim na 

terenie Czech, skąd po roku wywieziono go na roboty przymusowe do Nadrenii. Po 

powrocie do domu pracował w kopalni „Chwałowice” i zaangażował się w 

działalność dla organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Zagrożony aresztowaniem, 

ukrywał się do 17.08.1944 r., lecz gdy gestapo wpadło na jego trop - został 

aresztowany. Przez pięć tygodni przebywał w więzieniu rybnickim, a następnie 

przewieziono go do KL Auschwitz. Z tego obozu, dnia 1.12.1944 r. został 

wywieziony do KL Gross-Rosen. Ostatnią wiadomość przesłał do rodziny w 

styczniu 1945 r. Zginął w nie wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 107; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 34; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych 
dokumentach APMA-B nie figuruje; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 74. 

 

MAREK JADWIGA z d. GRYCMAN, 

Mieszkanka Nowego Bytomia – dzielnica Rudy Śl., działaczka harcerska i społeczna 

w miejscu zamieszkania. Zamordowana przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. w 

piwnicy domu przy ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 72. 
 

MAREKWICA ERWIN,  

Urodzony 20.05.1921 r. w Hermanicach k/Skoczowa, syn Józefa. W latach 1927-

1931 był uczniem II Szkoły Powszechnej w Czechowicach-Grabowicach i w tym 

 



czasie należał do DH (Gromady Zuchowej) „Orlęta”. Od 1931 r. uczeń Gimnazjum 

im. J. Piłsudskiego w Bielsku i tam był członkiem DH - żeglarskiej.  

W 1938 r. ukończył specjalistyczny kurs harcerzy wodniaków w 

Naroczu nad Jeziorem – Narocz. W 1939 r. ukończył Państwową 

Szkołę Przemysłową w Bielsku na wydziale chemiczno-

farbiarskim. Dnia 1.08.1939 r. powołany został na ćwiczenia 

wojskowe w pobliżu Prus Wschodnich, gdzie zastał go wybuch 

wojny. Stamtąd wraz z kolegami uciekł w stronę Lwowa. 

Młodocianych uchodźców wojsko rosyjskie internowało i 

ulokowało w obozie jeńców wojennych w Zimnej Wodzie, skąd 

skierowani zostali do prac przy budowie autostrady Lwów – 

Kijów.  

Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej został wywieziony do Kazachstanu. Gdy 

generał Anders werbował polskich obywateli (którzy znaleźli się w Rosji) do 

wojska polskiego, zaciągnął się w szeregi tej armii i wyjechał wraz z nią do Iraku. 

Pod Aleksandrią ukończył szkołę oficerską i otrzymał przydział jako kapral 

podchorąży do 18 Batalionu w 6 Brygadzie 5 Korpusu Dywizji Pancernej (KDP). W 

lutym 1944 r. 2 Korpus Polski przepłynął przez Morze Śródziemne do 

południowych Włoch, a po sforsowaniu rzeki Sangro, został przesunięty pod masyw 

Monte Cassino. Tam walczył i 17.05.1944 r. raniony śmiertelnie zmarł. Naczelny 

Wódz Gen. Sosnkowski na wniosek dowódcy 5 KDP, specjalnym rozkazem (948 z 

dnia 23.07.1944 r.) zatwierdził stopień podporucznika dla śp. kpr. pchor. Erwina 

Marekwicy i nadał mu Krzyż Srebrny Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy 

- „W uznaniu czynu męstwa w okresie walk 2 Polskiego Korpusu o Monte 

Cassino”. Spoczywa na cmentarzu wojennym pod Monte Cassino. W 1990 r. 

Drużyna Nieprzetartego Szlaku przy Szkole Specjalnej w Czechowicach-

Dziedzicach obrała na patrona imię bohaterskiego Erwina Markewicy. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 72; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar 

i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z 
dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. 

Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 13; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981, s. 61, 62.  
 

MARESZ TADEUSZ, hm, 

Urodzony 29.12.1895 r. Jeden z dwunastu Harcmistrzów Rzeczypospolitej w kraju. 

Założyciel w 1911 r. tajnej drużyny skautowej przy Szkole Chrzanowskiego w 

Warszawie. W sierpniu 1915 r. ewakuowany na Ukrainę, gdzie organizował 

początkowo tajne, a po rewolucji w 1917 r. jawne drużyny harcerskie. W 1916 r. 

mianowany komendantem Hufca Harcerskiego w Humaniu. Od 1922 r. członek 

Naczelnej Rady Harcerskiej, zastępca naczelnika Głównej Kwatery Męskiej do 

20.10.1923 r. Z końcem 1923 r. mianowany komendantem Chorągwi Warszawskiej 

ZHR. W okresie studiów na Uniwersytecie w Poznaniu uczył jeden rok w rybnickim 

gimnazjum. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – dostał 

się do niemieckiej niewoli - internowany. Nie zaprzestał działalności 

wychowawczej i oświatowej. Zginął w oflagu Doessel podczas nalotu bombowego. 

 



Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika ZHP nr 4 z 

06.02.1924 r. Odszedł na wieczną wartę 27.09.1944 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 154/155. 
 

MARGICIOK JAN, phm, pseud. „August”, „Mazur”, „Mały”, „Dymitrow”, 

„Skowronek”, „Hans Joeschke”,  

Urodzony 10.07.1915 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., syn 

Franciszka i Magdaleny z d. Bayer, mieszkaniec Rydułtów, pow. 

rybnicki. Od dzieciństwa wykazywał zamiłowanie do pracy 

społecznej. Stopień instruktorski podharcmistrz - Hufca ZHP w 

Rydułtowach. W 1940 r. (mimo kalectwa po wypadku jakiemu 

uległ w dzieciństwie) przeszedł szkolenie wojskowe i podjął 

działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ.  

Początkowo wykonywał obowiązki kuriera w tej organizacji, a następnie dostał 

polecenie zorganizowanie wywiadu. Utworzenie siatki wywiadowczej dawało 

możliwość zdobywania cennych informacji o ruchach wojsk niemieckich, ich 

rozmieszczeniu oraz rodzaju produkcji w niemieckich zakładach zbrojeniowych. W 

lutym 1941 r. został aresztowany, ale udało mu się zbiec podczas transportu z 

Rybnika do Katowic. Musiał się ukrywać, lecz po przedostaniu się na Zaolzie nadal 

prowadził działalność konspiracyjną. W wyniku zdrady aresztowany 26.01.1943 r. i 

przewieziony na gestapo w Katowicach gdzie poddany został uciążliwym 

przesłuchaniom. Następnie, w grupie 71 osób został przewieziony 29.11.1943 r. do 

KL Auschwitz – i tam rozstrzelany 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 33212/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

17:49, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 241, 243; M. 
Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 27, 48, 54-58, 76-78, 83, 101-108, 116,117,119,123; 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 699; J. 

Musioł, Ślązacy, Katowice 1987, s. 246, 255; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 276; 
APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 212, nr id. 63487; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz 

Kopoczek; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 73. 
 

MARGOSZ RYSZARD FRANCISZEK, pseud. „Brzoza”, ,,Ryszard”, 

Urodzony 27.05.1898 r. w Sosnowcu, syn Antoniego i Anny z d. Giesberg. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej w Sosnowcu, uczęszczał do szkoły handlowej i 

gimnazjum realnego. W latach 1912-1916 działał w Tajnym Skautingu, a od 1916 r. 

w POW, także bardzo aktywny działacz w ZHP. Służbę wojskową rozpoczął w 

armii niemieckiej w 1916 r. we Wrocławiu. W 1917 r. wysłany na front do Francji. 

Pod koniec lutego 1918 r. zdezerterował z armii niemieckiej – wracając do 

Sosnowca, gdzie chciał kontynuować działalność w POW, jednak kierownictwo 

zagłębiowskie przewidując poszukiwanie Margosza przez Niemców, wysłało go do 

Kielc. Od 15.11.1918 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego, i od 8.02.1919 

r. skierowany został do Ekspozytury Oddziału II w Częstochowie, gdzie 1.10.1919 

r. objął stanowisko oficera w 8 pap. Z baterią tą wyjeżdża na front litewsko-

białoruski, a ranny w 1920 r. przewieziony został do szpitala. Po odejściu z wojska, 

od 1932 r. podjął pracę w banku a następnie w Dyrekcji Okręgowej Kolei 

Państwowych w Katowicach. Aktywnie uczestniczył w pracy społecznej, zwłaszcza 

w organizacjach paramilitarnych w zakresie szkolenia wojskowego – okazując 

 



wielkie umiejętności jako instruktor i wychowawca młodzieży, m.in. w ZHP. Po 

rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej, kierownictwo Organizacji Orła Białego 

poleciło kpt. rez. Margoszowi zorganizowanie Okręgu Śląskiego OOB. Dnia 

25.05.1940 r. przyjechał z Częstochowy do Krakowa, gdzie w kilka dni później 

został aresztowany i doprowadzony na Montelupich. Stamtąd przewieziony do 

więzienia w Częstochowie, a następnie w styczniu 1941 r. przewieziony do KL 

Flossenburg. W pół roku później odesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Po zakończonych przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

7.01.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 8403. W 

połowie lutego 1942 r. podjął próbę ucieczki, która zakończyła się niepowodzeniem. 

Zginął w tym obozie 13.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2526/1942 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:00, określenie 

przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 75; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1024; Materiały archiwalne płk. Rez. Dr Mieczysława Starczewskiego. 
 

MARKIEL JÓZEF, 

Urodzony w 1917 r. w Wyrach, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana, harcerz 

(ćwik) DH w miejscu zamieszkania, założyciel drużyny w Górze, pow. pszczyński. 

Przed wybuchem wojny rozpoczął pracę jako nauczyciel w Górze. Absolwent 

szkoły podchorążych we Lwowie (stop. wojsk. por.). Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w obronie Warszawy 16.09.1939 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 129; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MARKIEL MARIA, 

Mieszkanka Wyr, harcerka DH w miejscu zamieszkania. Jako przeszkolona 

sanitariuszka, w styczniu 1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów z KL 

Auschwitz – przez Mikołów, do Wodzisławia Śl., uratowała od śmierci więźnia – 

uczestnika tego marszu. Ranionego 19.01.1945 r. przez SS-mana więźnia, ukryła i 

przechowywała poza Wilkowyjami k/Mikołowa u rolnika – zaopatrując go w 

lekarstwa i lecząc do całkowitego wyleczenia – niezależnie od zagrożenia jakie to 

powodowało przez nadal aktywne hitlerowskie władze okupacyjne. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 129; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MARKIEWICZ STANISŁAW, (Lub MAZURKIEWICZ) 

Urodzony w 1919 r., zamieszkały w Rybniku, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania, w 1938 r. absolwent gimnazjum w Rybniku 

a następnie Szkoły Oficerskiej w Komorowie. Zmobilizowany 

(stop. wojsk. pchor.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r. Zginął 17.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem pod 

Banachami – wieś w woj. Podkarpackim.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 75; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74. 

 

 

 

MAROSZEK KAZIMIERZ, phm, 

 



 

 

 

 

 

 

 
Urodzony w 1906 r. w Krakowie. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, do 

szkoły średniej i na Uniwersytet Jagielloński – studia wychowania fizycznego. 

Przyjechał do Bielska w 1935 r. by objąć posadę nauczyciela w Państwowym 

Gimnazjum. Już w Krakowie bardzo aktywny działacz harcerski, stopnień 

instruktorski podharcmistrz, w latach 1936-1938 komendant hufca ZHP w Bielsku, 

1938-1939 w Cieszynie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Wzięty do niewoli niemieckiej, uciekł z transportu i schronił się w Krakowie 

- pracując jako pracownik fizyczny. W Krakowie zaangażował się w działalność 

konspiracyjną w szeregach ZWZ/AK. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej. 

Aresztowany przez zdradę 12.05.1941 r. w Krakowie, a następnie tj. 26.06.1941 r. 

przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 17379. Po roku, przesłany do KL Mauthausen-Gusen. Zginał w tym obozie 

26.03.1943 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 73; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców 

Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu 

Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 63; Sz. Kędtryna, A. Szefer, 
Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 

1971, s. 80; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 491; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 135 wykazu); Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 
Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

MARSZAŁEK RUDOLF ks., 

Urodzony 29.08.1911 r. w Komorowicach, pow. bielski. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej, uczył się w gimnazjum – harcerz DH przy gimnazjum. Następnie, 

podjął studia w Seminarium Dochownym, przyjmując święcenia kapłańskie w 1939 

r. Członek Towarzystwa Chrystusowego, kapelan wojskowy w obronie Warszawy. 

Aresztowany przez Niemców już w październiku 1939 r. i zwolniony z więzienia na 

Pawiaku wraz z innymi duchownymi. Po wyjściu na wolność zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – kapelan Organizacji Orła Białego w Bielsku. Zagrożony 

ponownym aresztowaniem, próbował przedostać się na Węgry, a przyłapany na 

nielegalnym przekroczeniu granicy, aresztowany i przetransporowany do KL 

Mauthausen. Zwolniony po dwóch i pół roku, i powróciwszy w rodzinne strony, 

pełnił obowiązki proboszcza kościoła w Bystrej. W 1945 r. kapelan WP (diecezja 

katowicka), kapelan wojskowy w Okręgu NSZ. Kurier pomiędzy Okręgiem Śląskim 

NSZ a dowództwem Brygady Świętokrzyskiej NSZ, kapelan oddziałów 

wojskowych i ludności cywilnej z nominacji bp. Józefa Gawliny. Aresztowany 

12.12.1946 r. przez UB – za działalność w NSZ, po pokazowej rozprawie skazany 

na śmierć – wyrok wykonano 10.03.1948 r. w więzieniu Mokotowskim. 
Bibliografia: Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939-1955, Warszawa 2008 r., s. 52. 
 

 



MARTYNEK STANISŁAWA, 

Urodzona 27.08.1921 r., mieszkanka Cieszyna, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu. 

Aresztowana i więziona przez gestapo w Cieszynie, gdzie poddana była 

wymyślnym torturom. Zginęła tragicznie 20.01.1966 r. w Cieszynie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

MARZEC JERZY, 

Urodzony w 1912 r., mieszkaniec Chorzowa, absolwent szkoły średniej, harcerz DH 

w miejscu zamieszkania, członek Organizacji Młodzieży Powstańczej. Pracownik 

umysłowy. We wrześniu 1939 r. jeden z czwórki harcerzy: J. Marzec, J. Moj, H. 

Pięta, I. Salomon, odważnych obrońców miasta, bohaterów epizodu obrony centrum 

miasta Chorzowa. Zginął 3.09.1939 r. wraz z pozostałą trójką kolegów na ul. 

Wolności w Chorzowie - wskutek ran postrzałowych w obronie rodzinnego miasta. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 73. 
 

MASŁOWSKA MARIA, hm, 

Urodzona 21.04.1913 r. w Samborze - Ukraina, zamieszkała w Oświęcimiu, gdzie 

do ZHP wstąpiła w 1928 r. - organizowała I DH im. Królowej Jadwigi w 

Oświęcimiu, a w 1932 r. XIX DH w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (magister geografii i biologii). Aresztowana 18.08.1941 r. za udział 

w pracy konspiracyjnej w kręgach młodzieży akademickiej w Krakowie. Więziona 

w więzieniu Montelupich, a stamtąd w lutym 1942 r., w transporcie zbiorowym 

wywieziona do KL Ravensbrück, gdzie zarejestrowana została w ewidencji 

obozowej jako więźniarka nr 10400. Od 1941 r. należała do obozowej 

konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Mury”. Prowadziła zajęcia dla młodzieży z 

geografii i biologii oraz kurs dla przyszłych nauczycielek. Pod koniec kwietnia 1945 

r. wraz z innymi więźniarkami dostała się do Szwecji. Do Polski powróciła w 1957 

r. W Kuźnicach pod Zakopanem zorganizowała drużynę harcerską w szkole 

pielęgniarskiej. W 1960 r. otrzymała stopień instruktorski harcmistrza. W 1965 r. 

założyła Szczep Nieprzetartego Szlaku „Szerokie Pole” Hufca Kraków - Podgórze 

w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Skupiając wokół siebie 

instruktorów z zawodu nauczycieli, lekarzy i pielęgniarki, wykorzystała harcerską 

metodę do wychowania i terapii zajęciowej małych pacjentów. W 1970 r. 

współorganizatorka I Zjazdu „Murów” w Chorzowie. Odeszła na wieczną wartę w 

1972 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

MASNICA RUDOLF,  

Urodzony w 1920 r. w Zabrzu, harcerz 1 DH w Bielszowicach – dzielnica Rudy Śl., 

student Politechniki Lwowskiej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany 

w działalność ruchu oporu. Zginął z rąk okupanta w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 73. 
 

MAŚKA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1919 r. w Zabrzegu, pow. bielski, syn Franciszka i Anny. Absolwent 

Szkoły Handlowej w Bielsku. Zaangażowany w działalność Związku Harcerstwa 



Polskiego. W listopadzie 1939 r. został objęty pierwszą falą masowych aresztowań 

inteligencji w Zabrzegu. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, 

a następnie przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu po 

usilnych staraniach rodziny, lecz już po miesiącu zmuszony został do podjęcia 

służby wojskowej w wojsku niemieckim. Szczęśliwie udało mu się przedostać do 

Anglii, gdzie natychmiast zaciągnął się w szeregi PSZnZ - walcząc u boku aliantów 

ze znienawidzonymi wojskami hitlerowskimi. Po wojnie, pozostał na stałe w Anglii 

i tam stał się wielkim propagatorem skautingu i harcerstwa, wraz z innymi polakami 

tam działającymi na rzecz ZHP: Józefem Puchałką i Michałem Białasem. 
Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, Zabrzeg 1995 r., 
s. 141-142. 

 

MATEJA ANTONI, 

Urodzony 5.04.1919 r. w Wyrach, syn Stanisława i Rozalii z d. Piszczyk, harcerz 

DH w Tychach. Powołany w 1940 r. do wojska niemieckiego uciekł do Krakowa, i 

tam się ukrywał. Aresztowany w tymże 1940 r., i przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 549. Zginął w 

tym obozie 4.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1028/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:20, określenie przyczyny 

zgonu to: offene Lungentuberkulose (otwarta gruźlica płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1139; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1026; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 73; 

Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 115; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MATERZOK FRANCISZEK,  

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Władysława Jagiełły w Biertułtowicach. W 

pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc dyżur w urzędzie 

gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie za czynny 

opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i przewiezieni 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi jako żywą 

tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy Wehrmachtu 

(za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Po 

kilkudniowym uwięzieniu w obozie dla internowanych - wywiezieni zostali do 

Raciborza, gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku - zrobiono im sąd polowy 

na rynku, oskarżając podczas bicia i poniżania jako morderców volksdeutschów. Z 

rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, gdzie podczas przesłuchań byli bardzo 

bici i maltretowani. Po jakimś czasie zwolniony do domu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

MATKUS FELIKS, 

Urodzony w 1908 r., mieszkaniec Jaworzna, drużynowy DH w miejscu 

zamieszkania, pracownik umysłowy. W 1943 r. rozstrzelany z nieustalonych 

powodów przez Niemców - przed rodzinnym domem.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74. 
 

MATUSZEK FRANCISZEK, 

Urodzony w 1926 r. w Cieszynie i tam zamieszkały, a od 1945 r. zamieszkał w 

Ustroniu; harcerz DH w miejscu zamieszkania, student Szkoły Przemysłowej. Od 

1939 r. walczył z hitlerowcami na ziemiach polskich, później węgierskich. 



Aresztowany w Jugosławii w 1940 r. przez Ustaszowców i przekazany Niemcom, a 

następnie przetransportowany i więziony od 1940 do 1945 r. w KL Dachau. 

Odzyskał wolność – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (153). 

 

MATUSZEK JAN, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 20.06.1917 r. w Żukowie Dolnym (168) – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Franciszka i Teresy z d. Bijok, narodowości polskiej, urzędnik, 

instruktor ZHP, komendant hufca męskiego w Czeskim Cieszynie, Aresztowany 

21.06.1940 r. w sześć miesięcy przed Kwaśnickim z oskarżeniem o współpracę z 

partyzantami i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie 5.10.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 5598. Zginął 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

27967/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:10, 

określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Pneumonie” (niewydolność 

serca przy zapaleniu płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 
s. 51; APMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 913; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 

1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 

1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 76; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 
194; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

MAZANEK JADWIGA, 

Urodzona w 1922 r. w okolicy Sanoka, zamieszkała w Chorzowie, córka Romana, 

uczennica gimnazjum żeńskiego w Chorzowie, harcerka 2 i 3 DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Generalnej Guberni. Aresztowana w 

1941 r. i przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 1.02.1944 r. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 268; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 419. 
 

MAZUR ANTONI, 

Urodzony 27.12.1920 r. w Radzionkowie, pow. tarnogórski, i zamieszkały w tej 

miejscowości. Harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie 8.02.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 10233. Zginął w tym obozie 9.06. lub 11.02.1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 80; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74. 
 

MAZUR RUDOLF, pseud. „Mars”, 

 



Urodzony w 1905 r. w Krakowie, zamieszkały w Dziedzicach, pow. bielski, 

działacz harcerski w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu - członek Szarych Szeregów, organizacji 

konspiracyjnej SZP, żołnierz - dowódca placówki ZWZ w Czechowicach (po 

Węgrzynie). Aresztowany 18.12.1940 r. za udział w ruchu oporu i 

przetransportowany do więzienia w Katowicach. Zginął 13.06.1942 r. - przez 

ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 74; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu 
Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 33; M. Heller Ruch 

oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 58, 60. 

 

MENDAK MARIAN, 

Mieszkaniec Częstochowy – dzielnica Raków, harcerz (ćwik) 18 DH im. Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania, żołnierz 27 PP w Częstochowie. 

Zmobilizowany, brał udział kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w walce z 

hitlerowskim agresorem – pod Janowem Częstochowskim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74. 
 

MEUS JÓZEFA, pseud. „Wisia”, „Ziuta”, 

Urodzona 27.04.1907 r. w Krakowie, zamieszkała w Sosnowcu, córka Jana i Tekli z 

d. Ryszka. Absolwentka seminarium nauczycielskiego w Tarnobrzegu, 

nauczycielka, opiekunka szkolnej DH, instruktorka PWK. W okresie okupacji 

hitlerowskiej pracowała w szkole w Zagórzu k/Będzina, następnie jako kelnerka w 

jadłodajni dla inteligencji, gdzie był konspiracyjny punkt kontaktowy szefa sztabu 

Podokręgu ZWZ/AK Zagłębie. Była łączniczką szefa sztabu Komendy Okręgu 

Śląskiego. W jej mieszkaniu zorganizowano kancelarię Komendy Okręgu. 

Aresztowana w maju 1942 r. i w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przetransportowana 

do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 25.11.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 42167/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

16:50, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 85; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-
wa 1988 r., s. 270. 
 

MICHALIK FRANCISZEK, 

Urodzony 16.11.1887 r. w Szarszy, pow. gliwicki, górnik-cieśla. Prezes 

Towarzystwa Śpiewaczego „Jutrzenka” w Żernikach, działacz ZHP w Niemczech, 

przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Harcerzy w Gliwicach, działacz Związku 

Polaków w Niemczech i polsko-katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsk 

Opolski. Aresztowany 5.10.1939 r. i przetransportowany w transporcie zbiorowym 

do KL Dachau, gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

38988. Odszedł na wieczną wartę 23.12.1942 r. - na skutek wyniszczenia organizmu 

pobytem w obozie. 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 

Polskie, s. 159; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 74. 
 



MICHAŁEK ALOJZY, 
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Przedwojenny działacz Związku Harcerstwa 

Polskiego. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany 

do KL Oranienburg gdzie zginął. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MICHAŁEK JÓZEF, 
Urodzony w 1894 r. w Bottrop - Niemcy, brat Wojciecha, aktywny działacz 

polonijny ZHPwN i przewodniczący ZHP na Śląsku Opolskim, dr ekonomii. 

Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg. Zginął w 

tym obozie w 1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75. 

 

MICHAŁEK WOJCIECH, 

Urodzony w 1897 r. w Bottrop - Niemcy, brat Józefa, członek zarządu ZHPwN - 

rejencja Górny Śl., redaktor prasy harcerskiej, kierownik Banku Ludowego w 

Oleśnie. Za działalność polityczną we wrześniu 1939 r. aresztowany i 

przetransportowany do KL Buchenwald. Zginął 24.08.1944 r. w tym obozie - w 

czasie nalotu lotniczego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75. 
 

MICHEJDA TADEUSZ, 

Urodzony 12.08.1914 r., zamieszkały w Wiśle willa „Przy Lesie”, następnie 

mieszkaniec w Cieszynie. W okresie przedwojennym harcerz III DH w Cieszynie, 

absolwent Politechniki. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Zmarł w obozie jenieckim w 1943 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

130; J. Dzwonek, Wisła w jarzmie hitlerowskim 1939-1945, s. 13; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

MICHEJDA WŁADYSŁAW „WIT”, 

Urodzony 17.09.1896 r. w Oldrzychowicach - Zaolzie, od 1939 r. zamieszkały w 

Ustroniu-Jeleniowie (50), syn Pawła i Ewy z d. Wałach. Ukończył Gimnazjum 

Macierzy Szkolnej w Cieszynie, w którym należał do szkolnej drużyny skautowej.  

W 1917 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i zapisał się na 

Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później służył w 

wojsku i jako oficer austriacki był jednym z organizatorów 

zbrojnego buntu wojskowego w nocy z 31.10. na 1.11.1918 r., - w 

wyniku którego ogłoszono utworzenie Księstwa Cieszyńskiego i 

jego przynależność do Polski. Następnie brał udział w obronie 

Lwowa, gdzie został ranny w styczniu 1919 r.  

W tym też 1919 r. brał udział w I Powstaniu Śląskim, potem pracował w Komitecie 

Plebiscytowym, mającym rozstrzygnąć sprawy terytorium ziemi cieszyńskiej. 

Studia ukończył w 1922 r., uzyskując stopień doktora prawa. W latach 1925-1939 

prowadził Kancelarię Adwokacką w Katowicach oraz aktywnie działał społecznie, 

walcząc o przyznanie Polakom-ewangelikom pełnych praw w Kościele unijnym. Był 

współzałożycielem pisma „Ewangelik Górnośląski”, a w latach 1937-1939 

przewodniczącym Tymczasowej Rady Kościelnej Ewangelickiego Kościoła 

Unijnego na Górnym Śląsku. W maju 1939 r. przeniósł się do Cieszyna, gdzie 

 



otworzył kancelarię adwokacką i został syndykiem Huty Trzynieckiej. Z chwilą 

wybuchu wojny w 1939 r. przeniósł się do Ustronia. W latach 1940-1943 

zaangażowany w ruchu oporu, brał udział w pracach konspiracyjnych w Związku 

Walki Zbrojnej/AK Okręgu Śląskiego. Aresztowany w początkach 1940 r. i 

przetransportowany do KL Dachau. Zwolniony z obozu w dosyć krótkim czasie, 

nadal angażował się w pracę konspiracyjną, pracując nad nowymi ustawami 

polskimi na okres powojenny i przygotowując memoriał dla Rządu Londyńskiego w 

sprawie granic polskich na Śląsku Cieszyńskim. Aresztowany powtórnie 10.04.1943 

r. w Ustroniu i krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia 

W Katowicach, skąd po dwóch tygodniach przesłany został do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, pod koniec listopada, przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie zginał rozstrzelany 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 33213/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

17:48, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: Informacja córki dr Barbary Pino z d. Michejda; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (127); 
Biuletyn Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, nr XIV i XV; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 213; J. Pilch, 

Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 61. 

 

MICHEJDA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 9.04.1906 r. w Cieszynie i zamieszkały w tej miejscowości, przed 

wybuchem wojny harcerz l DH i Akademickiej DH w Cieszynie. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia w Strzelcach Opolskich, gdzie zginął 21.07.1942 

r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

MICHEJDA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 11.06.1917 r., zamieszkały w Wiśle - willa „Przy Lesie”, później w 

Cieszynie, student. W okresie młodzieńczym harcerz l DH Cieszynie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął 3.09.1939 r. 

w walce z hitlerowskim agresorem pod Mławą. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

130; J. Dzwonek, Wisła w jarzmie hitlerowskim 1939-1945, s. 12; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

MIERNECKI TADEUSZ, 

Urodzony 23.01.1922 r. w Niwce, mieszkaniec Mysłowic, harcerz DH przy szkole 

podstawowej nr 4, potem uczeń gimnazjum w Mysłowicach, a później w Śląskich 

Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.. W 1943 r. został przerzucony 

do GG. Aresztowany w 1944 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 23.12.1943 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 171298. Od 6.01.1945 r. przesłany do KL Buchenwald. Odszedł na 

wieczną wartę po wyzwoleniu w 1946 r. w Mysłowicach na skutek gruźlicy nabytej 

w obozie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 447; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 108-109; Bohaterowie spod znaku lilijki s. 108. 
 

MIERZEJEWSKI ANTONI, 



Urodzony 1.01.1912 r. w Będzinie, mieszkaniec Chorzowa, syn Józefa, brat Wiktora, 

absolwent ŚITZN w Katowicach, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK - najbliższy współpracownik J. Korola w sektorze 

propagandy i wydawnictw. Aresztowany 13.04.1940 r. przez gestapo w 
Chorzowie i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 25.06.1940 r. zarejestrowany 

został w ewidencji obozowej jako więzień nr 1168. Zginął w tym obozie 14.06.1942 

r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 30; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 

1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-
Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 

 

MIERZEJEWSKI WIKTOR, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 16.10.1913 r. w Będzinie, zamieszkały w Chorzowie, syn Józefa, brat 

Antoniego. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Przed 1939 r. był zatrudniony 

w drukarni L. Nowaka w Chorzowie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Wraz 

z bratem Antonim należał do ścisłego grona współpracowników Józefa Korola, 

Drukarz-linotypista, zajmował się przede wszystkim drukiem konspiracyjnych 

gazetek. Pracował w tajnym wydawnictwie „Zryw” i „Świt”. Aresztowany 

13.04.1940 r. przez gestapo i po przesłuchaniu w Chorzowie, przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 6.07.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 1303. Zginał w tym obozie 14.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r. 
s. 37; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 
 

MIĘTUS STEFAN, hm, 

Urodzony 1.01.1913 r., zamieszkały prawdopodobnie w Cieszynie, harcerz DH w 

Bielszowicach – dzielnica Rudy Śl., instruktor w Cieszynie, Bielszowicach i 

Orłowej, drugi powojenny komendant hufca męskiego w Cieszynie. Uzyskał stopień 

instruktorski harcmistrza. W okresie okupacji hitlerowskiej zmuszony do pracy 

przymusowej w Hucie Trzyniec – tam zatrudniony do najgorszych prac jako Polak. 

Przetrwał okupacyjne zniewolenie, lecz odszedł na wieczną wartę 9.03.1946 r. na 

gruźlicę płuc – a choroba ta była następstwem wycieńczającej pracy przymusowej. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75. 
 

MIGDAŁ WIKTOR, 

Urodzony w 1918 r., mieszkaniec Bielska, przyboczny w l DH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - 

 



podchorąży 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. Poległ w walce z hitlerowskim 

agresorem w tymże 1939 r. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 
 

MIKA PAWEŁ, 

Urodzony w 1921 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), wykształcenie podstawowe, 

drużynowy zuchów w Chorzowie-Batorym. We wrześniu 1939 r. brał udział z bronią 

w ręku obrony Śląska (Chorzowa, Katowic). Został przez Niemców rozstrzelany w 

Katowicach 4.09.1939 r. na ul. Zamkowej. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75. 

 

MIKOŁAJEC WILHELM, 

Urodzony 24.06.1914 r., w Kochłowicach, mieszkaniec Rybnika. 

Pracownik redakcji „Polski Zachodniej”. W młodości harcerz IV 

MDH przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku. W okresie 

okupacji hitlerowskiej – zaangażowany w działalność ruchu oporu 

w Generalnej Guberni. Pod koniec okupacji przebywał w Turzy, 

pow. rybnicki, gdzie nadal działał w ruchu oporu. 

Zadenuncjowany, został zastrzelony 13.08.1944 r. przez gestapo 

podczas próby ucieczki. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 75; Praca 

zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75. 
 

MIKUNDA KONRAD, HO, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania – stopien instruktorski Harcerz Orli. W 

przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu Harcerskim – członek grupy 

operacyjno-meldunkowej. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu – w Szarych Szeregach. Po wyzwoleniu 

pierwszy drużynowy w Imielinie. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 129; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MIKŚ JÓZEF, 

Urodzony 6.02.1911 r. w Żywcu, syn Bogusława i Anny z d. 

Łuszczkiewicz. Szkołę powszechną i 6 letnie gimnazjum 

ukończył w Żywcu, gdzie należał także do harcerstwa. Dalsze 

kształcenie kontynuował w Seminarium Nauczycielskim Męskim 

w Białej Krakowskiej. Ujawniony w tej szkole talent muzyczny 

miał wpływ na jego dalsze życie, ale już wówczas spowodował że 

był członkiem szkolnej orkiestry symfonicznej i chóru. 

Po ukończeniu Seminarium, otrzymał zatrudnienie w szkole powszechnej w 

Krzeszowie. W latach 1932-1933 odbył służbę wojskowa w Szkole Podchorążych 

Rezerwy 4 psp. w Cieszynie (w styczniu 1936 nominacja na podporucznika 

rezerwy). Od marca 1934 do sierpnia 1938 r. przeniesiony do szkoły powszechnej w 

Brzeszczach, gdzie zorganizował drużynę harcerską oraz Koło Przyjaciół 

Harcerstwa. 24.08.1939 r. otrzymał powołanie do służby liniowej w WP. W bitwie 

pod Tomaszowem Lubelskim został ranny i dostał się do niemieckiej niewoli, od 

 

 



22.09.1939 do 24.04.1945 r. przebywał w oflagach: Brunschweig, Hadamar i 

Murnau. Po wyzwoleniu z oflagu, powrócił do kraju i od 1.09.1945 r. podjął pracę 

w Szkole Podstawowej w Żywcu. Od 1.03.1948 do 31.03.1949 r. współpracował z 

rozgłośnią Polskiego Radia we Wrocławiu, był kierownikiem muzycznym w 

Centralnym Ośrodku Oświatowym Związku Zawodowego Górników w Sosnowcu. 

Przez następne lata – do przejścia na emeryturę, wykonywał pracę pedagogiczną w 

różnych szkołach Żywca, ale i bardzo aktywnie działał w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych. Między innymi, organizował muzyczne 

Festiwale Zespołów Szkolnych, pracował w Państwowym Instytucie Sztuki w 

Warszawie, był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. 

Odszedł na wieczną warte 8.03.1999 r.  
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 133-135, oprac. T. Trębacz. 

 

MILKA ANTONINA, pseud. „Nina”, „Tosia”, 

Urodzona 4.08.1912 r. w Złotym Potoku, zamieszkała w 

Sosnowcu, córka Antoniego i Antoniny z d. Skrzekowska, 

działaczka harcerska - opiekunka DH w miejscu zamieszkania, 

nauczycielka. Od maja 1941 r. zaangażowana w działalność ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W jej 

mieszkaniu znajdował się punkt kontaktowy dla przejmowania 

poczty oddziału nr 2 sztabu Okręgu Śląskiego AK.  

Aresztowana w Będzinie w czerwcu 1942 r., i przewieziona do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a po zakończeniu przesłuchań przetransportowana do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 22.10.1942 r. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem 

Virtuti Militari kl. V. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 668; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 275; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 75. 
 

MIREK ZDZISŁAW, pseud. „Gustlik”, 

Urodzony w 1924 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Władysława, uczeń gimnazjum kupieckiego, podczas okupacji zatrudniony jako 

robotnik rolny. Od 1938 r. w ZHP, członek 83 ZDH (ćwik): zastępowy, jak również 

członek kręgu starszoharcerskiego. Od listopada 1939 r. członek harcerskich grup 

bojowych, następnie OOB (1939-1941 w Janowicach), w 1944 r. w Batalionach 

Chłopskich jako zastępca kierownika sekcji wywiadu dla radiostacji „Zefir”. 

Aresztowany w grudniu 1942 r. w Olkuszu przy przekraczaniu granicy do 

Generalnej Guberni. Więziony w więzieniu „Radocha” przez 120 dni. Zginął 

k/Racławic Kościuszkowskich 6.09.1944 r. podczas wykonywania obowiązków 

wywiadowczych. Pochowany 22.05.1945 r. w Kalinie Wlkp.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 76. 
 

MISIOREK KAZIMIERZ, 

Urodzony 29.11.1920 r., mieszkaniec Chorzowa, uczeń, drużynowy 1 drużyny 

zuchowej „Błękitnych Kosynierów” w Chorzowie Starym, Aresztowany i 

przewieziony do Katowic, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie 12.11.1940 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 6194. Zginął w tym 

obozie 24.12.1940 r. 

 



Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 53; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 76; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

MITKO ERYK, 

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Józefa Poniatowskiego przy kopalni 

„Marcel”. W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc dyżur 

w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a 

następnie za czynny opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i 

przewiezieni samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi 

jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy 

Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 

2.09.1939 r. Następnie wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”, 

skąd po kilku dniach wywieziono ich do Raciborza, a tam przed zgromadzoną 

ludnością na rynku - zrobiono sąd polowy, oskarżając ich podczas bicia i poniżania 

jako morderców volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, 

gdzie podczas przesłuchań był znowu bity i maltretowany. Po jakimś czasie 

zwolniony do domu. Po kilku tygodniach przymusowo wcielony do wojska 

niemieckiego (Wehrmachtu) – nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

MITRĘGA HELENA, 

Urodzona 1.07.1919 r., mieszkanka Piotrowic – Zaolzie, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania. Zginęła w 1939 r. w Złoczowie w czasie ucieczki przed Niemcami. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

MŁYNEK ALOJZY, hm,  

Urodzony 9.09.1920 r. W ZHP od 1931 r. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Drużynowy XX DH im. A. Małkowskiego w Rybniku w latach 

1946-1949. Szczepowy szczepu przy ZSG KWK „Anna” (1956-

1980) i członek Rady Hufca Wodzisław. Przez piętnaście lat 

komendant zgrupowań i obozów harcerskich we Fromborku i 

Srebrnej Górze. Działacz Harcerskiej Rady Resortowej MGiE.  

Od 1982 r. członek Kręgu Instruktora Seniora przy Komendzie Hufca w Rybniku. 

Odznaczony Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za Zasługi dla 

ZHP", Odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi Warmińskiej”, Odznaką „Za Zasługi dla 

Chorągwi Wałbrzyskiej”. Honorowy Obywatel Fromborka. Posiadacz honorowego 

tytułu „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień instruktorski harcmistrza nadano 

Rozkazem KChK L5/70 z 15.05.1970 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 158. 
 

MOJ MARIAN, 

Urodzony w 1919 r., mieszkanka Chorzowa, absolwent gimnazjum, harcerz DH przy 

gimnazjum w Chorzowie. We wrześniu 1939 r. (wraz z J. Marcem, H. Piętą i Ireną 

Salamon) był uczestnikiem brawurowej akcji obrony miasta Chorzowa. W walce tej, 

stoczonej 3.09.1939 r., na ul. Wolności, zginęli wszyscy trzej harcerze - członkowie 

Pogotowia Harcerzy. 

 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 76; Szymon Kędryna i Andrzej Szefer, 
Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji  – Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut 

Naukowy, Katowice 1971 r., 85. 

 

MOLIN JAN, 

Urodzony 16.12.1911 r., mieszkaniec Cieszyna, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Zmarł (nieustalona data śmierci) w okolicach Kowna na skutek ran odniesionych w 

walce z hitlerowskim agresorem. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek. 
 

MOLIN WŁADYSŁAW, 

Urodzony 3.11.1919 r. w Cieszynie i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i 

Anny; w młodości harcerz III DH w Cieszynie. Aresztowany i po krótkim 

przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie, przetransportowany do KL Gross-Rosen, 

gdzie zginął 17.01.1945 r. – podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: Informacja rodziny – Pawła Moliny; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze 

fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 130; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

MOLLI BRUNON,  

Mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Nieznany jest dalszy los tego 

harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 168. 

 

MORClNSKI BERNARD, 

Urodzony 17.08.1920 r., mieszkaniec Łazisk Górnych, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Umieszczony przez Niemców na liście Polaków - wrogów Rzeszy 

(tzw. „Sonderfahndungsbuch Polen”). Aresztowany po wkroczeniu Niemców na 

Śląsk i 2.09.1939 r. został rozstrzelany. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 76; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 130; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MORCISZEK BOLESŁAW, 

Urodzony w 1905 r. w Orzegowie – dzielnica Rudy Śl., i zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz - zastępowy 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w 1942 r. i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, a stamtąd przetransportowany do KL 

Dachau. Zginął w styczniu 1945 r. podczas ewakuacji więźniów z Dachau. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 76. 
 

MORGAŁA BRONISŁAWA, 

Urodzona 23.09.1921 r. w Częstochowie dzielnica Raków, i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Jana i Anny z d. Błaszczyk, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania, od listopada 1939 r. członkini tajnej organizacji harcerskiej. 

Aresztowana 23.03.1940 r. za działalność konspiracyjną i skazana na karę śmierci. 

Karę tę ze względu na jej chorobę zamieniono na dożywotne więzienie. 

Przewieziona 2.10.1943 r. do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowana została w 



obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63850. Zginęła w tym obozie 6.12.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 33635/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:15, określenie przyczyny zgonu to: Urämie 

(mocznica). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 633; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 76; 

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 279. 

 

MORGAŁA JAN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 19.11.1920 r., mieszkaniec Chorzowa, absolwent Gimnazjum 

Klasycznego w Chorzowie i tam harcerz 2 DH im. Zawiszy Czarnego. Aresztowany 

i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1940 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 7680. Zginął w tym obozie 12.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 69; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 77. 

 

MORGAŁA WŁADYSŁAW, phm, 

Urodzony 08.09.1912 r. Sternik morski. Drużynowy MDH im. M. 

Beniowskiego przy Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. W 

okresie międzywojennym instruktor działający na terenie Żor w I 

MDH im. K. Miarki. Referent żeglarski Komendy Hufca 

Harcerzy w Żorach w latach 1933-1939. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Stopień 

instruktorski podharcmistrza nadano w okresie międzywojennym. 

Odszedł na wieczną wartę 4.04.1944 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 215; Szymon 

Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

MOROŃ RYSZARD, 

Urodzony 18.03.1911 r. w Łaziskach Dolnych, i zamieszkały w tej miejscowości, 

brat Wilhelma, harcerz DH, członek kręgu starszoharcerskiego, członek 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, oraz innych polskich organizacji w miejscu 

zamieszkania. Dnia 2.09.1939 r. wraz z bratem wywleczony przez Niemców z 

piwnicy domu rodzinnego i rozstrzelany. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 77; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 130; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MOROŃ WILHELM, 

Urodzony 6.02.1906 r. w Łaziskach Dolnych, i zamieszkały w tej miejscowości, brat 

Ryszarda, harcerz DH, członek kręgu starszoharcerskiego, członek Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, oraz innych polskich organizacji w miejscu zamieszkania. 

 

 



Dnia 2.09.1939 r. wraz z bratem wywleczony przez Niemców z piwnicy domu 

rodzinnego i rozstrzelany. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 77; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

MOROŃCZYK STANISŁAWA, pseud. „Mała Stasia”, 

Urodzona 4.09.1920 r. w Brzeszczach k/Oświęcimia, córka 

Augustyna i Wiktorii z d. Michalska. Szkołę powszechną 

ukończyła w Brzeszczach, a następnie była uczennicą Żeńskiego 

Gimnazjum w Bielsku oraz rybnickiego Liceum Sióstr 

Urszulanek, gdzie w maju 1939 r. zdała maturę. W latach 

szkolnych – w 1935 r. związała się z harcerstwem. Należała do 

brzeszczańskiej DH im. Emilii Plater, wchodzącej w skład 

chorągwi oświęcimskiej.  

Od początku okupacji hitlerowskiej działała w konspiracji ZWZ/AK i niosła pomoc 

więźniom KL Auschwitz - nawiązała kontakty z więźniami pracującymi w rejonie 

Brzeszcz i rozpoczęła dla nich akcję pomocy (przede wszystkim w dożywianiu). 

Pośredniczyła w tajnej korespondencji więźniów z rodzinami. Z ramienia 

organizacji AK przygotowywała również ubrania dla uciekinierów z obozu. W 

lutym 1942 r., zagrożona aresztowaniem, opuściła Brzeszcze i ukryła się w 

miejscowości Komorowice k/Bielska. W latach 1942-1944 wraz z matką Wiktorią 

wysyłała paczki żywnościowe polskim jeńcom wojennym do Murnau. Po wojnie 

mieszkała w Brzeszczach, związana była z organizacją młodzieżową Stronnictwa 

Ludowego „Wici” oraz pracowała w Gminnej Szkole Rolniczej w Jawiszowicach. 

Przez trzydzieści lat, z przerwą w okresie 1962-1965, gdy studiowała na 

Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako nauczycielka w różnych szkołach o 

profilu rolniczym. Odznaczona m.in.: Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem 

Zasługi oraz Złotą Odznaką Nauczycielstwa. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 197. 
 

MOTYKA GERARD, phm, pseud. „Mysz”, 

Urodzony 12.10.1920 r., od 1932 r. członek IX DH im. T. 

Kościuszki w Chwałowicach. W latach 1936-1937 drużynowy 

GZ w Chwałowicach. Od 1937 do 1939 - namiestnik zuchowy 

Hufca Rybnik. Od lipca 1939 członek Pogotowia Harcerskiego. 

Współzałożyciel i członek Tajnej Drużyny Harcerzy w 

Chwałowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek POP, żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

W 1945 r. odbudował szczep harcerski w Chwałowicach, którego opiekunem był do 

1950 r. W latach 1956-1970 instruktor Harcerskiej Służby Informacyjnej Hufca, od 

1985 r. członek Kręgu Instruktora Seniora Hufca Rybnik. Stopień phm. Nadano w 

okresie międzywojennym. Odszedł na wieczną wartę 29.04.1997 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 216. 
 

MRAJCA FERDYNAND, 

 

 



Urodzony 16.08.1917 r. w Starym Mieście, zamieszkały w Raju - Zaolzie, 

narodowości polskiej, harcerz w Karwinie, urzędnik. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 10.01.1941 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie 

zginął 1.04.1943 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 170; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 168. 

 

MROWIEC MICHAŁ, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 18.09.1915 r. w Łodygowicach, pow. żywiecki, syn Józefa i Agnieszki z 

d. Suchanek, zamieszkały w Łodygowicach. Nauczyciel przysposobienia 

wojskowego w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Opiekun I DH w Bielsku. 

Aresztowany 8.12.1940 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, 

skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 7575. Zginął 8.09.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 29334/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to: 

„Lungentuberkulose” (gruźlica płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 65; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie 

Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 

r., s. 3; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 796; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-
B Ankieta z dn. 21.02.1986 r. wypełniona na podstawie korespondencji (sygn. Mat./13729, nr inw. 168305). 

 

MROWIEC TADEUSZ, 

Urodzony 9.04.1926 r. w Żywocicach – Zaolzie, i zamieszkały w 

tej miejscowości (103), narodowości polskiej. Przed wojną 

student orłowskiego gimnazjum, harcerz DH przy gimnazjum. W 

okresie okupacji pracował jako robotnik. Zastrzelony 6.08.1944 r. 

w egzekucji zbiorowej w Żywocicach. W tym dniu gestapo 

zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie dwóch 

oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcy - rozstrzelano 36 

mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (595); Ofiary 
Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 193; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 198. 

 

MROZEK PAWEŁ, 

Urodzony (?), harcerz w Trzyńcu – Zaolzie. Nie wiadomo jak przedostał się na 

Zachód. Zmarł w Egipcie jako żołnierz II Korpusu PSZ. 

 

 



Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

MRÓZEK WANDA, phm, 
Urodzona 19.09.1911 r. w Boguminie – Zaolzie. W 1927 r. 

wstąpiła do DH im. Emilii Plater w Białej Krakowskiej przy 

Seminarium Nauczycielskim. W 1928 r. pracowała w drużynie 

jako zastępowa. W dniu 6.09.1930 r. otrzymała posadę 

nauczycielki Szkoły Powszechnej w Łaziskach Średnich, pow. 

pszczyński i tam założyła drużynę harcerską im. Królowej 

Jadwigi, którą powadziła do 1938 r. W maju 1931 r. brała udział 

w kursie kierowniczek obozów Chorągwi Śląskiej.  

W 1932 r. przy Szkole Powszechnej w Łaziskach Średnich założyła gromadę 

zuchową, zaś w 1936 r. założyła tam zastęp starszoharcerski. Z dniem 1.09.1938 r. 

przeniesiona została do pracy jako nauczycielka do Szkoły Powszechnej nr 3 w 

Czechowicach-Lipowcu, gdzie założyła i prowadziła drużynę harcerek i gromadę 

zuchów. W tym samym czasie otrzymała polecenie zorganizowania hufca na terenie 

Czechowic, Dziedzic i okolicy. W skład hufca weszły drużyny: przy Szkole 

Powszechnej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, w Dziedzicach. W 1939 r. została komendantką 

Pogotowia Harcerek Hufca Czechowice i Dziedzice. Już od października 1939 r. 

organizowała tajne nauczanie młodzieży. Organizowała zespoły starszych harcerek 

i punkty pomocy uchodźcom na stacji PKP, punkty sanitarne gdzie harcerki 

udzielały pierwszej pomocy potrzebującym w pierwszych dniach września. 

Ewakuowana, przekazała swoim harcerkom książki z bibliotek szkolnych i 

kolejowej na przechowanie (książki w 1945 r. wróciły na swoje miejsce). 

Organizowała dożywianie dla jeńców polskich, przekazywała przez harcerki 

wiadomości rodzinom i pomagała organizować ucieczki żołnierzy i więźniów z 

obozu. Wraz ze swoimi harcerkami opiekowała się rodzinami aresztowanych – 

niosąc im pomoc materialną. Od maja 1940 r. rozpoczęła ze swoją grupą harcerek, 

akcje systematycznego organizowania zbiórki odzieży, żywności i leków dla 

więźniów KL Auschwitz, przekazując je poprzez punkt harcerski prowadzony 

przez siostry Jadwigę i Ernestynę Dylik – harcerki z Oświęcimia. Poprzez 

młodzież organizowano też przesyłanie paczek dla polskich jeńców wojennych 

przebywających w oflagu. W dniu 1.06.1942 r. została aresztowana i wywieziona 

do Polenlagru nr 168 Gross Gorschütz – Gorzyce, pow. Wodzisław. W wolnych 

chwilach zajmowała się przebywającymi w obozie dziećmi. Zorganizowała dla 

nich tajne nauczanie, bez książek, zeszytów i pomocy naukowych. Dużą pomocą w 

tej pracy była współpraca z komendantką Pogotowia Harcerek Chorągwi Śląskiej – 

Ireną Kuśnierzewską-Kabatową (kierowniczką Patronatu Rady Głównej 

Opiekuńczej nad więźniami), która poprzez harcerki – instruktorki, 

zorganizowała systematyczną wysyłkę zeszytów, papieru, kredek, odzieży, a 

nawet książek do czytania. Pomocne również w tej pracy były harcerki z 

Czechowic i Dziedzic, z którymi również nawiązała kontakt i otrzymywała od 

nich pomoce naukowe. Wróciła do domu w kwietniu 1945 r. po zajęciu obozu 

przez wojska radzieckie. Podjęła pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Czechowicach, gdzie włączyła się czynnie do organizowania pracy harcerskiej 

 



na terenie swojej szkoły. Stopień instruktorski podharcmistrz. Odeszła na 

wieczną wartę 28.03.1992 r.  
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli. 
 

MURA ALOJZY, 

Urodzony w 1901 r. w Boguszowicach pow. rybnicki, syn Wincentego i Joanny z d. 

Sobik, zamieszkały w Boguszowicach. Należał do ZHP od 1929 r., harcerz XIII DH 

im. H. Sienkiewicza w Gotartowicach, w której pełnił funkcję zastępowego (1939-

1935), przybocznego (1935-1937), a następnie drużynowego (1937-1939). 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – dostał się do 

niewoli. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego i powrocie do domu, w lutym 1940 r., 

na bazie XIII DH w Gotartowicach współorganizował POP i był członkiem jej 

komendy. Działalność tej organizacji skierowana była na pomoc materialną rodzin 

więzionych Polaków, podtrzymywanie ducha polskości w społeczeństwie, sabotaż 

gospodarczy i przysposobienie do walki zbrojnej, prowadzenie nasłuchu radiowego, 

tajnej drukarni i – od 1941 r. wydawanie gazetki konspiracyjnej „Zew Wolności”. 

Po rozbiciu POP, aresztowany w maju 1942 r. i więziony w więzieniu w Zamku 

Rybnickim, skąd przeprowadzany był na przesłuchania do budynku gestapo. 

23.06.1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do wiezienia śledczego w 

Mysłowicach. Odzyskał wolność 23.08.1942 r. – zwolniony z więzienia, lecz z 

nakazem codziennego zgłaszania się na gestapo w Rybniku, a po jakimś czasie 

zgładzono ten obowiązek zgłaszania się na posterunku policji w miejscu 

zamieszkania tj. w Boguszowicach. W 1945 r. reaktywował XIII DH w 

Gotartowicach i został przewodniczącym KPH. Odszedł na wieczną wartę w 1961 r. 
Bibliografia: Archiwum domowe E. Z. Soroczan w Rybniku; Informacja rodziny - syna Alfreda Mury 

 

MURŁOWSKI HENRYK, pseud. „Sworno”, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 10.09.1916 r. w Chorzowie Batorym (Hajdukach Wlk.), i zamieszkały w 

tej miejscowości, syn uczestnika powstań śl., harcerz DH w miejscu zamieszkania, 

absolwent Gimnazjum Klasycznego w Chorzowie oraz w 1938 r. szkoły 

podchorążych. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany działalność w 

ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, POP, zajmował się m.in. kolportażem 

konspiracyjnej prasy. Aresztowany 17.12.1940 r. i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, w 

transporcie z rejencji katowickiej przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

18.12.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 7672. 

Zginął w tym obozie 14.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 69; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 77; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 



MUSIALSKI PAWEŁ, 

Urodzony 23.04.1920 r. w Kochłowicach, zamieszkały w Rudzie Śląskiej. Od lat 

szkolnych 1930-1939 należał do IV DH przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie 

Śląskiej. Od 1935 r. do wybuchu wojny pracował w Kasie Chorych w Chorzowie. 

Pod koniec sierpnia 1939 r. brał udział w patrolach wspólnie z powstańcami na 

odcinku od kopalni „Nowy Wirek” do mostu kolejowego. Pod koniec września 

1939 r. wrócił do pracy w Kasie Chorych, i jednocześnie zaangażował się w 

działalność ruchu oporu - w organizacji konspiracyjnej POP. Aresztowany 

18.12.1940 r. pod zarzutem współudziału w drukowaniu gazetek konspiracyjnych 

„Świt”, „Zryw”. „Jutrzenka Wolności” (miał dostęp w pracy do papieru 

powielaczowego i tuszu drukarskiego) - które to gazetki znalazło przy nim gestapo 

podczas zatrzymania. Wpierw uwięziony w Kochłowicach, a stamtąd przewieziony 

do gestapo w Katowicach, i w tym samym dniu przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 18.12.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7411. Po rozprawie przed Oberlandesgerichtem w Katowicach, został 

uniewinniony i po dwóch tygodniach od zakończenia procesu zwolniony do domu. 

Dnia 13.02.1943 r. ponownie aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz. 

Przetrwał w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania i w styczniu 1945 r. brał 

udział w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. – skąd 

koleją przetransportowano więźniów do KL Mauthausen. Tam zarejestrowany jako 

więzień nr 117103. Potem przenoszony do podobozów Melk i Ebensee, gdzie został 

wyzwolony przez wojska amerykańskie 6.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 59: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 137. 

 

MUSIOLIK LONGIN, hm, 

Urodzony 15.07.1926 r., mieszkaniec Rybnika, syn Jana i 

Rozalii. Wychowany na wzorcach patriotycznych (dziadkowie i 

ojciec – powstańcy śląscy), w okresie okupacji hitlerowskiej 

współuczestniczył z innymi harcerzami – ministrantami, na rzecz 

pomocy proboszczowi kościoła O. Franciszkanów w Rybniku 

(obecnie Parafia św. Józefa Robotnika) w rozbudzaniu 

narodowych wartości.  

Nadto, kolporter gazetek i ulotek konspiracyjnych, wielokrotnie wraz z ojcem 

inwigilowany i prześladowany (wzywani na przesłuchania) przez gestapo. Po 

wyzwoleniu, wyjątkowo aktywny działacz ZHP. W latach 1946-1949 i 1957-1960 

drużynowy DH, w latach 1960-1965 szczepowy w dzielnicy Rybnik-Smolna. 

Inicjator budowy w czynie społecznym Domu Harcerza. Kierownik Referatu 

Harcerskiego w 1957 r., Referatu Harcerzy Starszych (1961 r.), przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Hufca (1965-1971), członek rady Hufca (1957-1962 i 1973-

1980), członek Komisji Instruktorskiej (1980-1984). Organizator Ruchu Przyjaciół 

Harcerstwa, od 1985 r. członek Rady Kręgu Instruktora Seniora przy Komendzie 

Hufca Rybnik i Komisji Historycznej. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem „Za 

Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”, Odznaką „za Zasługi dla Hufca 

Rybnik”, honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień instruktorski 

harcmistrz nadano Rozkazem KChK L14/64 z dn. 31.12.1964 r. 
Bibliografia: E. i Z. Soroczan, Z Dziejów Rybnickiego Harcerstwa, wyd. 2013 r., s. 159. 

 



MUSIOLIK PAWEŁ pseud. „P.A.T.”, „Paweł”, „Pieron”,  

Urodzony 3.12.1914 r. w Niedobczycach k/Rybnika, syn Pawła i Julii z d. Stiel. W 

miejscu urodzenia ukończył szkołę powszechną, natomiast w latach 1929-1933 

uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Rybniku.  

Harcerz X DH im. Tadeusza Kościuszki w Niedobczycach. 

Czynną służbę wojskową odbył w latach 1935-1937 w 

Niepołomicach i Krakowie. W 1937 r. rozpoczął pracę w PKP na 

stanowisku telegrafisty. W sierpniu 1939 r. powołany został do 

rezerwy z przydziałem do 53 pociągu pancernego „Śmiały” i tam 

zastało go rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Brał udział w 

zaciętych walkach pod Mokrą na Kielecczyźnie, walczył także w 

Oddziale Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.  

Uczestniczył w obronie Lwowa, gdzie po 17.09.1939 r. został internowany przez 

Sowietów. Po ucieczce z internowania, przedostał się do Krakowa angażując się w 

działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany został wraz z żoną 

11 02.1943 r. Z grupą 36 więźniów przewieziony z Montelupich w Krakowie do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 124745. W listopadzie, w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Neuengamme i tam zarejestrowany 

został jako więzień nr 24814. W okresie 22 – 30.04.1945 r. ewakuowany wraz z 

2800 więźniami na statku Thielbeck. Statek ten jak i dwa inne wypełnione 

więźniami, zostały zatopione w zatoce Lubeckiej. Ze statku Thielbeck uratowało się 

z 2800 zaledwie 28 więźniów, a między uratowanymi był właśnie Paweł. Dopłynął 

do okolic Neustadt gdzie otoczono go opieką Czerwonego Krzyża. Dostał się 

następnie do Szwecji i tam osiedlił na stałe, organizując prężnie działający ośrodek 

polonijny i Koło PSL na Skandynawię. Odszedł na wieczną warte 1.07.1995 w 

Taburgu w Szwecji i tam został pochowany.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 352; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 75; 

Dokumenty syna Pawła – Jana Musiolika; dokumenty Danuty Mosiewicz-Mikuszowej;  
 

MUSIOLIK ZYTA, 

Urodzona 3.02.1917 r. w Niedobczycach k/Rybnika, córka Pawła Musiolika i Julii z 

d. Stiel, mieszkanka Niedobczyc. Do szkoły powszechnej uczęszczała w 

Niedobczycach, gdzie należała do ZHP. W latach 1927-1935 uczennica prywatnego 

Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku. Aresztowana w okresie okupacji 

hitlerowskiej, więziona była przez dłuższy czas w więzieniu w Rybniku a następnie 

w Raciborzu gdzie miała nr więźniarki 115. Po jakimś czasie zwolniona z więzienia. 
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 

85, 86.   
 

MUSIOŁ ANTONI, 
Mieszkaniec Rydułtów, pow. rybnicki, przedwojenny działacz Związku Harcerstwa 

Polskiego, instruktor Komendy Hufca Rydułtowy, student. W patriotycznym 

porywie, usiłował przedostać się za granicę by tam wstąpić do PSZnZ – do Wojska 

Polskiego i walczyć o wyzwolenie okupowanego kraju. Przyłapany na 

przekraczaniu granicy, aresztowany i przetransportowany do KL Dachau gdzie 

zmarł 10.12.1941 r. na skutek tortur zadanych podczas przesłuchań.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 



MUSIOŁ FRANCISZEK, 

Urodzony 20.11.1921 r. w Marklowicach, i zamieszkały w tej miejscowości. W 

okresie międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym Gimnazjum w 

Rybniku. Uchodząc przed agresorem niemieckim na wschód, dostał się do niewoli 

sowieckiej – skąd udało mu się uciec. Wróciwszy do domu, natychmiast został 

wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, a później 

przymusowo wcielony do wojska niemieckiego (Wehrmachtu). Zdezerterował z 

wojska i przystępił do walki z hitlerowskim okupantem przy partyzantach 

działających na terenie Marklowic. Zginął - zastrzelony przez niemiecką 

żandarmerię 8.06.1944 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 75; 

Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 76. 

 

MUSIOŁ PAWEŁ, pseud. „Jan Grzbiela”, „Jan Lesznin”, „Stanisław 

Łabowy”, „Jan Wróżna”, „Borek”, 

Urodzony 30.12.1905 r. w Lesznej Górnej - Zaolzie, syn Józefa i Zuzanny z d. 

Waliczek, nauczyciel gimnazjalny, pisarz, publicysta, działacz Obozu Narodowo-

Radykalnego, w młodości harcerz 1 DH w Cieszynie, działacz KPH w Cieszynie. 

Po skończeniu szkoły powszechnej w miejscu urodzenia, dalszą naukę kontynuował 

w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie - ukończonego w 1926 r. 

Następnie, studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

uzyskując w 1930 r. dyplom magistra filozofii. W czasie studiów udzielał się w 

organizacjach młodzieżowych: Koło Polonistów, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy 

Uczniów UJ „Bratniak” i „Znicz”, Stowarzyszenie Studentów Polaków ze Śląska 

Cieszyńskiego. Był prezesem Sekcji Krakowskiej „Znicz” (w latach 1927-1930), a 

równocześnie (1928-1930 r.) prezes wydziału organizacji. W tym czasie nawiązał 

znajomości z Władysławem Orkanem, Gustawem Morcinkiem, Zofią Kossak-

Szczucką. Politycznie był związany z grupą Obozu Narodowo-Radykalnego 

„Falanga”, kierował śląską organizacją „Falangi”. Potem był działaczem Związku 

Młodej Polski. Od połowy listopada 1930 do 1932 r. pracował jako nauczyciel w 

Państwowym Gimnazjum Żeńskim w Tarnowskich Górach, zaś od 1.09.1932 r. 

przeniósł się do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie 

(obecnie Chorzów). Od 1.07.1936 r. zatrudniony w Państwowym Gimnazjum w 

Mysłowicach. W marcu 1939 r. obronił pracę doktorską. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Po bitwie nad Rawą Ruską dostał się do 

niewoli, skąd udało mu się zbiec i wrócić do Wędryni k/Trzyńca. W 1939 r. był 

organizatorem konspiracji narodowej, której początkowo nie nadał nazwy. W 

grudniu 1939 r. nawiązał z nim kontakt Władysław Jaworski – członek Zarządu 

Głównego SN, któremu podporządkował się Musioł. Objął on SN jako prezes na 

Śląsku Cieszyńskim i jednocześnie został dowódcą Narodowej Organizacji 

Wojskowej na tym terenie. W styczniu 1940 r. utworzony został Okręg Cieszyńsko-

Podhalański SN na czele z kpt. E. Zajączkiem, którego zastępcą został Paweł 

Musioł. W początkach 1940 r. ppor. rez. Józef Korol spotkał się z dr. Musiołem - 

dowódcą NOW na terenie Śląska Cieszyńskiego, który podporządkował się jemu i 

wszedł w skład ZWZ. Korol wyznaczył Musioła na inspektora Inspektoratu 

Cieszyńskiego ZWZ. Poszukiwany przez gestapo za działalność przedwojenną, 

ukrywał się w Brennej. Po jakimś czasie przeniósł się do Cieszyna i tam niestety 



3.03.1941 r. został aresztowany. Przez dwa lata przewożono go do różnych więzień: 

do Cieszyna, Katowic, Zwickau, Bytomia i ponownie do Katowic. Po rozprawie 

30.11.1942 r., skazany na karę śmierci, a wyrok ten wykonano 19.02.1943 r. – przez 

ścięcie gilotyną (wraz z Kocyanem, Mrugałą, Walicą, Sosną, Nowakiem – wszyscy 

z Cieszyna). 
Bibliografia: Z. Morszty i J. Mrozowicki, Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 92, wyd. 1977 r., s. 290 – 291; Sz. 

Kędryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut 
Naukowy, Katowice 1971, s. 86; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 

1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 38; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (179); T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 77. 
 

MUSIOŁ PAWEŁ, 

Urodzony w 1914 r., mieszkaniec Chorzowa, syn Augusta - uczestnika powstań śl., 

harcerz 1 DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu zamieszkania. We wrześniu 1939 

r. był wśród dzielnych obrońców Michałkowie i Chorzowa - z bronią w ręku 

rozbrajał m.in. członków Freikorpsu. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, POP, 

zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej. Aresztowany, po rewizji w jego 

domu 15.04.1940 r., zmarł nazajutrz w areszcie śledczym w Chorzowie w nie 

wyjaśnionych okolicznościach, lecz wydane rodzinie ciało miało ślady licznych 

obrażeń. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 77; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 

 

MYŁYK FELIKS, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 3.02.1913 r. w Chorzowie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany prawdopodobnie pod zarzutem przynależności do organizacji 

konspiracyjnej, przetransportowany do więzienia w Tarnowie, a stamtąd 

14.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przywieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 14.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień polityczny nr obozowy 92. W dniu 16.10.1944 r. został zwolniony z 

obozu. 
Bibliografia: Informacja PMA-B Ewa Bazan - Biuro ds Byłych Więźniów. 

 

MYSŁEK STEFAN, 

Urodzony 14.04.1913 r. w Czeladzi i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Wincentego i Franciszki z d. Matlinkiewicz, członek kręgu starszoharcerskiego w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu - członek OOB. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w 

tym obozie 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23388/1943 – 

 



potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:53, określenie 

przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 684; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 874; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 78. 
 

MYŚLATECKI PAWEŁ, 

Urodzony (?), mieszkaniec w Ostrawie Śląskiej, harcerz HPC w miejscu 

zamieszkania. Zginął - zamordowany w okresie okupacji hitlerowskiej przez 

gestapo w nieustalonych okolicznościach.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

MYŚLIWIEC ZBIGNIEW, HO, 

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, bardzo aktywny harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – członek i uczestnik Szarych Szeregów, stopień instruktorski Harcerz 

Orli. Aresztowany w 1942 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

w tym samym roku.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 78. 
 

NASIŁOWSKI MIECZYSŁAW, 

Urodzony w 1924 r., mieszkaniec Sosnowca, harcerz 2 ZDH w miejscu 

zamieszkania, uczeń szkoły średniej. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu w Sosnowcu. Dwukrotnie usiłował 

przekroczyć granicę. Aresztowany – nieznane miejsce uwięzieniu, a po 

warunkowym zwolnieniu przedostał się do Generalnej Guberni, gdzie zachorował 

na tyfus. Zmarł w 1943 r. w Mińsku Mazowieckim.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 78. 
 

NAWRAT HELENA, 

Urodzona w 1928 r., mieszkanka Gotartowic, pow. rybnicki, harcerka DH w 

miejscu zamieszkania. Prawdopodobnie w okresie okupacji hitlerowskiej wysłana 

przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Bogumina, tam zginęła 29.08.1944 r. w 

czasie bombardowania tej miejscowości.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

NAWRAT HENRYK, hm, 

Urodzony w 1908 r. w Hajdukach Wielkich – obecnie Chorzów Batory, i 

zamieszkały w tej miejscowości, syn powstańca śl., przed wybuchem wojny 

zatrudniony jako pracownik umysłowy w Banku Rolnym w Katowicach. Od 1920 r. 

należał do ZHP, drużynowy 2 DH im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie Batorym, 

stopień instruktorski harcmistrz, członek komendy hufca w Chorzowie, długoletni 

instruktor i komendant licznych kursów oraz obozów drużyn, hufca i Komendy 

Chorągwi Śląskiej. Ostatnie dwa lata przed wybuchem wojny mieszkał w 

Piotrowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu - komórka dywersji w zakładach kolejowych. Aresztowany 18.12.1940 

r. i przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 2.06.1942 r. skazany przez Niemców „za 

zdradę stanu” na 3 lata ciężkiego więzienia. Ostatnia wiadomość, jaką uzyskała 



rodzina, pochodziła ze stycznia 1945 r. - przebywał w więzieniu w Dreźnie, i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 35777. Zginął prawdopodobnie jako ofiara 

bombardowania miasta przez aliantów. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 78. 
 

NAWRAT IGNACY, 

Urodzony w 1917 r., mieszkaniec w Suchej Górze – dzielnica Bytomia, w młodości 

działacz 8 DH im. Jana Zamoyskiego, nauczyciel, w miejscu zamieszkania. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - założyciel i 

komendant POP „Nadzieja” w Suchej Górze. Aresztowany 12.03.1941 r. i więziony 

w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu, a następnie w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 2.02.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 78. 
 

NAWRAT REINHOLD, 

Mieszkaniec Katowic Ligoty, harcerz 10 DH im. Jana Sobieskiego i kręgu 

starszoharcerskiego im. Alfonsa Zgrzebnioka w miejscu zamieszkania. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., a następnie – po 

przedostaniu się na Zachód, walczył przy PSZnZ. Zginął w kwietniu 1945 r. pod 

Bolonią jako żołnierz II Korpusu WP. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79. 
 

NAWROCKI LEON, 

Urodzony w 1889 r. w Gnieźnie, zamieszkały w tej miejscowości, członek i działacz 

ZHP w Niemczech, dyrektor Banku Ludowego w Raciborzu, przewodniczący 

ZHPwN na pow. raciborski. Aktywny w polskim ruchu sportowym i śpiewaczym w 

Niemczech. Za przedwojenną działalność społecznikowską, aresztowany we 

wrześniu 1939 r. i więziony w Raciborzu, Opolu, a stamtąd przewieziony do KL 

Buchenwald. Zginął w tym obozie 31.12.1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79. 
 

NIEDERLIŃSKI WOJCIECH, hm, 

Urodzony 12.04.1908 r. w Lipinach Śląskich k/Świętochłowic, syn Jana i 

Małgorzaty z d. Leja. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1922 r., przez jeden rok 

pracował na dole w kopalni „Paweł” w Chebziu. Następnie uczęszczał na kurs 

księgowo-handlowy, po którym otrzymał pracę jako pomoc biurowa. Po odbyciu 

służby wojskowej w latach 1927-1928, podjął pracę asystenta w urzędach gminnych 

w Chropaczowie i Lipinach Śląskich. Działalność harcerską rozpoczął w wieku 12 

lat, podczas przygotowań plebiscytowych15. Przed wstąpieniem do harcerstwa 

realizował młodzieńcze ambicje patriotyczne w „Sokole”, do którego należał mając 

11 lat, natomiast od 1923 r. działał już jako pełnoprawny członek ZHP. Szybko 

został drużynowym DH w Lipinach, a ponadto został członkiem komendy nowo 

utworzonego hufca ZHP w Świętochłowicach. Ukończył w 1928 r. kurs 

podharcmistrzowski w Górkach Wielkich. W 1930 r. został przybocznym 

komendanta Śląskiej Chorągwi do spraw WF i PW. W 1934 r. – uzyskał stopień 

instruktorski harcmistrza, zaś w 1938 r. objął funkcję kierownika Wydziału 

                                                 
15 Patrz objaśnienia przypisów.  



Harcerstwa Starszego. W sierpniu 1939 r. harcmistrz W. Niederliński wszedł w 

skład tajnej komendy chorągwi harcerzy, powołanej przez Józefa Pukowca. We 

wrześniu 1939 r. bronił Śląska pod komendą Jana Czarnynogi w szeregach 

lipińskiego batalionu samoobrony. Wrócił na Śląsk 27.09.1939 r. i organizował 

tajną komendę hufca w Świętochłowicach. Niestety, w listopadzie 1939 r. został 

wywieziony na roboty przymusowe w Góry Harzu, więc tam organizował jednostki 

konspiracyjne w Kalefeld, Coslar, Wattenstadt (Brunszwik), Kassel – wykorzystując 

harcerzy, także wywiezionych na roboty do różnych miejsc Niemiec. Powrócił na 

Śląsk w maju 1941 r., a od 1.07.1941 r. podjął pracę w rafinerii w Czechowicach 

(Vacum Oil Company). Po śmierci hm. Józefa Pukowca (14.08.1942 r.) został 

mianowany komendantem Śląskiej Chorągwi Szarych Szeregów. W sprawach 

wojskowych podlegał bezpośrednio komendantowi Okręgu Śląskiego AK 

pułkownikowi Zygmuntowi Janke „Walterowi”. Po wojnie, po 1945 r. kierował 

harcerstwem jako komendant Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej ZHP. W 1947 r. 

ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Katowicach oraz rozpoczął 

studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkole Administracji Gospodarczej 

uzyskując w 1962 r. tytuł magistra ekonomii. Gdy w 1950 r. władze PRL 

podporządkowały ZHP Związkowi Młodzieży Polskiej, Wojciech Niederliński 

nadal niemal w „podziemiu”, wychowywał młodzież na wzorcach przedwojennego 

harcerstwa, wykorzystując do tego instruktorów harcerskich zaangażowanych w 

Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Po Zjeździe Łódzkim ZHP w 

grudniu 1956 r., podjął ponownie działalność w odrodzonym Związku Harcerstwa 

Polskiego. Jego inicjatywą było wychowanie patriotyczne młodzieży w ZHP przez 

własną historię tej organizacji. Skutkiem tego powstała w 1962 r. Komisja 

Historyczna Chorągwi Katowickiej ZHP (którą W. Niederliński kierował w okresie 

1978-1985 r., a do końca życia był honorowym przewodniczącym tej Komisji). 

Otrzymane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1957 r.), Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami I klasy, Krzyż Armii 

Krajowej nadany w Londynie, Złoty Krzyż Zasługi ZHP z Rozetą i Mieczami. Jako 

jedyny harcerz w Polsce 22.05.1995 r. dostąpił zaszczytu wręczenia Papieżowi, 

Janowi Pawłowi II podarunku od harcerstwa polskiego, podczas Mszy Św. 

odprawianej przez Ojca Świętego na Kaplicówce w Skoczowie.  
Bibliografia: J. Klistała, Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949. 

 

NIEDOBA MARIA, 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 1.12.1913 r. w Jabłonkowie (195) – Zaolzie, i tam zamieszkała, 

narodowości polskiej. Szkołę Ludową ukończyła w Jabłonkowie, wydziałową w 

Bystrzycy n. Olzą, Gimnazjum Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku. Nauczycielka 

Publicznej Szkoły Powszechnej w Jabłonkowie, w młodości zaangażowana w 

 



działalność harcerską - drużynowa HPC w Paniówkach i Jabłonkowie. Zawierucha 

wojenna zagnała ją aż do Wołynia - skąd w niedługim czasie wróciła w rodzinne 

strony i natychmiast działała w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Należała do tajnej grupy ks. Adameckiego - łączniczka siatki J. 

Margicioka. W 1942 r. wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków - 

Polenlager nr 168 Gross Gorschütz (Gorzyce), skąd pod koniec tegoż roku 

zwolniona została do domu. Aresztowana 25.06.1943 r. i wpierw na krótko 

więziona była w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

przetransportowana do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 66312. Zmarła na tyfus 12.03.1944 r.  
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 528; Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 87; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 151 wykazu); 
Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej 

Wojny Światowej, s. 131; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (018, 057); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 73; informacja uzupełniona o dane z APMA-B; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 

r., s. 289. 
 

NIEDZIELSKI STANISŁAW, 

Urodzony 20.12.1917 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Michała i Michaliny z d. Morasiński, W młodości harcerz 1 ZDH w miejscu 

zamieszkania, instruktor hufca dąbrowskiego. Pracował jako elektromechanik. 

Od października 1939 r. działał w tajnym harcerstwie wraz z Eugeniuszem Puzem, 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. 

Aresztowany 24.02.1943 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

29.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24170/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:42, określenie przyczyny zgonu to: 

plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 688; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 168; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79; 

Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

NIEMCZYK TADEUSZ, 

Urodzony 17.10.1919 r., zamieszkały w Stonawie - Zaolzie, 

narodowości polskiej. Harcerz - drużynowy DH w miejscu 

zamieszkania. W dniu najazdu wojsk hitlerowskich 1.09.1939 r. 

wyszedł przed dom w harcerskim mundurku. Zauważywszy go 

Niemcy, przypuszczali prawdopodobnie że jest żołnierzem i zaczęli 

do niego strzelać. Zraniony w nogę, dostał się do szpitala w 

Bielsku, gdzie zmarł 3.09.1939 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 183; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej, s. 131; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (020); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 171. 
 

NIEMIEC EMIL, pseud. „Mietek”, 

Urodzony w 29.03.1911 r. w Jasienicy, pow. bielski, syn Karola i Marianny z d. 

Czader. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jasienicy, następnie kontynuował 

naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej i ukończył je w 1932 r. Harcerz. Po 

 



ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego przeszedł przeszkolenie w Szkole 

Podchorążych Piechoty w Cieszynie. Później podjął pracę nauczyciela we wsi 

Syrynia, pow. rybnicki. Jako nauczyciel pracował do 1939 r. Przed wojną należał do 

wielu organizacji społecznych: Związku Oficerów Rezerwy, Związku Strzeleckiego, 

Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiego Związku Ziem Zachodnich, ZHP. W 

pierwszych dniach stycznia 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do 4 Pułku 

Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, 24.08.1939 r. zmobilizowany do swojego 

macierzystego pułku. Walcząc z wojskiem Niemieckim, w okolicach Tomaszowa 

Lubelskiego dostał się do niewoli, z której uciekł 16.10.1939 r. i po wielu 

perypetiach dotarł do domu – do Jasienicy. Niestety, po zgłoszeniu swojego 

powrotu do Jasienicy na „Amstkommissariacie” musiał się przez jakiś czas 

codziennie meldować w tym urzędzie. Był inicjatorem pierwszego spotkania 

konspiracyjnego w Bielsku 20.10.1039 r. – w stróżówce Polskiego Gimnazjum w 

Bielsku. Uciążliwość codziennego meldowania się w urzędzie jw. spowodowała, że 

przedostał się do GG, i tam nadal angażował w działalność konspiracyjną. W maju 

1942 r. zatrzymany przez gestapo w Krakowie, po kilku dniach odzyskał wolność. 

Następnie, konspiracyjna działalność w Łomży, a później udział w Powstaniu 

Warszawskim. Po upadku powstania - jeniec wojenny, wywieziony w głąb Niemiec 

do Stalagu XIB w Fallingbostel gdzie otrzymał nr 1194. Stamtąd 

przetransportowany do KL Bergen-Belsen, gdzie przebywał od 11.10.1944 do 

12.01.1945 r. Z powodu zbliżania się frontu – ewakuowany w pieszym marszu do 

Oflagu II D w Grossborn, Stalagu XB, Oflagu XC w Lubece, i dalej w głąb Niemiec 

– w 29.04.1945 r. doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie. Po okupacyjnych 

przeżyciach nie wrócił do kraju – pozostał na Zachodzie, osiadł na stałe w Australii. 

Odszedł na wieczną warte 18.01.1998 r. 
Bibliografia: Emil Niemiec-Polaczek Saga rodzinna, 

 

NIEMIEC FRANCISZEK, 

Urodzony 4.06.1921 r. w Siemianowicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 10.01.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 9153. Następnie, przetransportowany do KL Neuengamme, 

zarejestrowany jako więzień nr 4917. Po jakimś czasie, przesłany do KL Dachau, 

zarejestrowany jako więzień nr 36581. Przeżył hitlerowskie zniewolenie – 

wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 76. 
 

NIEMIEC FRANCISZEK, 

Urodzony 29.10.1929 r., mieszkaniec Skoczowa, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu. Będąc 

słabowitego zdrowia, zapadł na chorobę płuc, lecz nie mając możliwości leczenia 

się jako Polak, odszedł na wieczną wartę po wojnie tj. 15.01.1953 r.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

NIEMIEC GUSTAW, hm, 



Urodzony 25.07.1909 r., stopien instruktorski harcmistrz, szef Głównej Kwatery. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – 

członek Szarych Szeregów. Aresztowany prawdopodobnie za przynależność do 

organizacji konspiracyjnej, przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 

7.04.1942 r. 
Bibliografia: Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

NIEMIEC HENRYK MARIAN, 

Urodzony 23.06.1898 r. w Suchej Górnej - Zaolzie, syn 

Antoniego i Genowefy z d. Faja. Absolwent Polskiego 

Gimnazjum w Cieszynie - w 1916 r. i Akademii Handlowej w 

Krakowie w 1919 r. Uczestniczył w pracach „Macierzy 

Szkolnej”, harcerz DH „Skaut”, amatorskiego koła teatralnego w 

Domu Narodowym w Cieszynie. W maju 1916 r. powołany do 

armii austriackiej, ukończył szkołę oficerską, został wysłany na 

front rosyjski, następnie włoski, gdzie w listopadzie 1918 r. dostał 

się do niewoli.  

Od lutego 1919 r. był dowódcą kompanii w 221 pp. we Francji i 1.04.1919 r. z 

„Błękitną Armią” generała Hallera powrócił do kraju. Brał udział w walkach na 

froncie pomorskim i śląskim, uczestniczył w pracach plebiscytowych na Śląsku 

Cieszyńskim, w lipcu 1920 r. wysłany na front wschodni. Następnie pełnił służbę w 

44 pp. jako adiutant pułku i dowódca kompanii, którym był również w 16 baonie 

Korpusu Ochrony Pogranicza „Polesie”. W lutym 1927 r. został przeniesiony do 45 

pp., następne dwa lata był powiatowym komendantem Przysposobienia 

Wojskowego w Kostopolu. Od 1930 r. ponownie w 45 pp. Major służby stałej w 

1937 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. Autor kilku publikacji z dziedziny wojskowości, przed wojną we 

wrześniu 1939 r. mieszkał w Równem. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli, 

gdzie zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Kozielska 017/2 z kwietnia 1940 (bez daty), poz. 

13, t. 2036. W Katyniu zidentyfikowany, bez numeru AM, w wykazie PCK pod 

nrem 62. Przy zwłokach znaleziono książeczkę oszczędnościową PKO (z ostatnią 

wypłatą 30.08.1939 r.), bilet wizytowy, skrawki kartek ze śladami pisma 

atramentowego, dwanaście znaczków pocztowych, zniszczoną fotografię 

mężczyzny w mundurze. Jego wizytówkę, jak również wizytówkę żony Ireny, 

znaleziono przy zwłokach Eugeniusza Niemunisa. Wzmianki o nim w znalezionym 

w Katyniu notatniku Stanisława Kukli (o spotkaniach - w Dubnie 13.09.1939 r., w 

celi więzienia NKWD w Kamieńcu Podolskim 19.09.1939 r., w obozie 

przejściowym w monastyrze przy stacji kolejowej Tiotkino niedaleko Putywla w 

drugiej połowie września 1939 r.). 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 53; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 53-54; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (464); S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 176. 

 

NIEPOKOJCZYCKI WACŁAW, 

 



Urodzony w 1908 r. w ZSRR, zamieszkały w Chorzowie, należał do ZHP od 1923 r., 

drużynowy 3 DH im. Dionizego Czachowskiego w Chorzowie. Oficer rezerwy, 

pochodzący z przybyłej z ZSRR patriotycznej, społecznie zaangażowanej polskiej 

rodziny inteligenckiej. Absolwent SGGW w Warszawie. Po zakończeniu studiów 

zatrudniony jako pracownik umysłowy. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął 13.09.1939 r. pod Kutnem w walce z hitlerowskim 

agresorem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79. 
 

NIEROSTEK JÓZEF ks., 

Urodzony 14.05.1901 r. w Suchej Średniej k/Karwiny - Zaolzie, 

syn Karola i Heleny z d. Folwarczna, duchowny; działacz 

społeczny na Śląsku Cieszyńskim, publicysta. W latach od 1913 

do 1921 r. uczył się w Polskim Gimnazjum w Cieszynie. W 

1921 r. rozpoczął studia rolnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie, ale po miesiącu przeniósł się na Wydział Teologii 

Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Ordynowany w 1925 r., posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Trzyńcu, 

potem od 1926 r. pastor w Cieszynie, a od 1927 r. drugi proboszcz w parafii w 

Cieszynie. W tej też miejscowości zaangażował się w pracę przy zorganizowaniu 

się młodzieży ewangelickiej. W 1926 r. założył w Cieszynie pierwsze (nowego 

typu) Koło Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, zaś w następnych latach brał udział 

w organizowaniu wielu podobnych kół na całym Śląsku Cieszyńskim oraz Górnym 

Śląsku. Od 1927 do 1936 r. Koła te działały jako Związek Polskiej Młodzieży 

Ewangelickiej Województwa Śląskiego. W 1936 r. wybrany został prezesem - 

założonego również z jego inicjatywy, Ogólnopolskiego Związku Towarzystw 

Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w RP, kapelan ZHP hufca Cieszyn, współtwórca 

Domu Harcerza. Między innymi w 1932 r. założył pismo „Głos Młodzieży 

Ewangelickiej” – będąc od 1936 do 1939 r. jego wydawcą i redaktorem. Zajmował 

się też działalnością publicystyczną na łamach innych pism ewangelickich. 

Opracował i wydał wraz z ks. Oskarem Michejdą podręcznik Dzieje Kościoła 

Ewangelickiego. Był czołowym działaczem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. 

W latach 1929 - 1939 w zastępstwie ks. Karola Kulisza pełnił funkcję opiekuna 

zakładów opieki w Dzięgielowie k/Cieszyna. Po rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej 

został aresztowany i po krótkim czasie zwolniony, ale nie mógł wrócić do pracy 

duszpasterskiej. Aresztowany ponownie w 1942 r. i przewieziony do KL Majdanek, 

gdzie zmarł 26.02.1943 r. - na tyfus. 
Bibliografia: „W cieniu Śmierci” Ewangelicy – ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, Warszawa 1970 

r.: Jan Broda, Dzieje Parafii Diecezji Cieszyńskiej, Warszawa 1978 r.; informacja – Rudolf Mizia; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131; Marcin Gabryś - 
Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie (także udostępnione zdjęcie ze zbiorów ww. biblioteki); 

T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

NIESZPOREK ALOJZY, 

Urodzony 26.10.1916 r., mieszkaniec Żor. Komendant Hufca Harcerzy w Żorach. 

Nauczyciel. Odmówił pracy w niemieckiej szkole – pracował jako pracownik 

fizyczny w fabryce sygnałów kolejowych w Gotartowicach. Mimo odmowy 

 



podpisania Volkslisty, wcielony przymusowo w 1944 r. do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu). Odszedl na wieczną wartę 28.03.1945 r. w Norwegii. 
Bibliografia: Archiwum domowe hm. Longina Musiolika. 
 

NIESZPOREK LUDWIK, 

Urodzony 1.07.1916 r. w Wyrach, syn Stanisława, harcerz DH w hufcu Tychy. 

Otrzymawszy powołanie do wojska niemieckiego, uciekł do Generalnej Guberni. 

Tam aresztowany i 14.06.1940 r. transportem zbiorowym z Krakowa-Tarnowa 

(pierwszy transport więźniów do tego obozu) przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 740. W obozie 

zatrudniony był m.in. w obozowej kuźni. Dnia 6.12.1944 r. przetransportowano go 

do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 30.03.1945 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79; Informacja APMA-B Ewa Bazan - Biuro ds 

Byłych Więźniów; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 130; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

NOGA HERBERT, 

Urodzony 13.04.1921 r., mieszkaniec Rybnika, harcerz IV DH im. H. Sienkiewicza 

w Rybniku. W okresie okupacji – po udanej ucieczce przez Węgry i Jugosławię na 

Zachód, walczył z hitlerowskim agresorem jako lotnik w PSZnZ – w 316 Dywizjonie 

Myśliwskim. Zginął w katastrofie lotniczej 29.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum hm. Longina Musiolika. 

 

NOGAJ ADAM, 

Urodzony w 1912 r. w Niwce – południowej dzielnicy Sosnowca, i zamieszkały w 

tej miejscowości, syn Kazimierza, harcerz ZDH w miejscu zamieszkania, kierowca. 

Zginął 5.09.1939 r. w Wodzisławiu k/Miechowa - zastrzelony przez Niemców. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79. 
 

NOGAJ BERNARD,  

Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej, członek Pogotowia Harcerzy - po 

utworzeniu harcerskiego podziemia antyhitlerowskiego, należał do grupy 

łączników.  

Był także kolporterem gazetek konspiracyjnych. Aresztowany 

5.12.1940 r. w Bielsku, przetransportowany 18.12.1940 r. do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 7601. Następnie, przewieziony do więzienia w 

Wadowicach, gdzie po śledztwie został osądzony na karę 10 

letniego pobytu w obozie i w związku z tym przesłany do KL 

Mauthausen Gusen. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

NOREK JÓZEF, hm, 

Urodzony 9.07.1914 r., zamieszkały w Tychach, nauczyciel, harcerz – komendant 

Hufca Harcerzy w Tychach do 1939 r., stopień instruktorski harcmistrz. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - 

organizator tajnego nauczania, łącznik z tajnym biurem szkolnym w Warszawie. 

Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony prawdopodobnie do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończeniu przesłuchań – przesłany do 

 



KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia w obozie, ponad to, że przeżył 

hitlerowskie zniewolenie i po wyzwoleniu zamieszkał w Gliwicach. Odszedł na 

wieczną wartę w1957 r. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 115; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

NOWAK BOLESŁAW, 

Urodzony w 1914 r., mieszkaniec Łagiszy – dzielnicy Będzina. Do ZHP należał od 

1926 r., harcerz 45 ZDH im. Henryka Dąbrowskiego w miejscu zamieszkania, 

nauczyciel. Po ukończeniu szkoły podchorążych pracował jako oficer wywiadu. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się do niewoli 

niemieckiej – internowany w obozie Oflag VII A lub B. Zaginął bez wieści w 

przeddzień wyzwolenia obozu przez aliantów. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 79. 

 

NOWAK BRUNON, 

Mieszkaniec Wirka (Nowej Wsi) – dzielnica Rudy Śląskiej, harcerz DH, członek 

kręgu starszoharcerskiego, członek Pogotowia Harcerzy, w czasie od 20.08. do 

3.09.1939 r. należał do drużyny obserwacyjno-meldunkowej na wieży „Lech” w 

Wirku. Zginął w czasie działań wojennych w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80. 
 

NOWAK EDWARD, hm, pseud. „Jodła”, 

Urodzony 27.08.1906 r. w Niwce. Mając zaledwie 17 lat założył w Niwce pierwszą 

DH, która w latach 1925 do 1935 należała do Hufca Mysłowice. Jako drużynowy 

był również komendantem hufca od listopada 1932 do lipca 1934 r. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - w Szarych Szeregach pełniąc 

funkcję komendanta Tajnej Chorągwi Zagłębiowskiej „UL Barbara”. W latach 40-

tych pełni funkcję komendanta hufca w Niwce, stopień instruktorski harcmistrz. Od 

początku lat 80-tych, członek Komisji Historycznej Hufca Mysłowice. W Niwce 

mieszkał do końca życia. Odszedł na wieczną wartę 23.01.1991 r.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki.s. 279-290. 

 

NOWAK FELIKS, 

Urodzony w 1924 r. w Chorzowie, zamieszkały w tej miejscowości, syn Alberta - 

powstańca śląskiego, brat Jerzego, wykształcenie podstawowe, harcerz DH im. B. 

Chrobrego w miejscu zamieszkania. We wrześniu 1939 r. uczestniczył ochotniczo 

wraz z dwoma braćmi w obronie Chorzowa i Śląska. Aresztowany w drugiej połowie 

1941 r. - oskarżony o działalność konspiracyjną. Zginął, nie są znane okoliczności i 

data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80; Bohaterowie spod znaku lilijki s. 98; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 98. 
 

NOWAK GERARD, hm, 

Urodzony 6.08.1910 r. - od 1948 r. zmienił imię Gerard na Jerzy. W ZHP od 1927 r. 

Członek Komendy Hufca Harcerzy w Wodzisławiu Śl. w latach 1932-1935. 

Referent drużyn skautowych Komendy Hufca Harcerzy w Rybniku (1936-1939). W 

okresie okupacji hitlerowskiej prawdopodobnie zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. Po wyzwoleniu, prezes Harcerskiego Klubu Narciarskiego w Katowicach i 



referent lotniczy Komendy Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej Harcerzy w latach 1945-

1949. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika Harcerzy nr 

12 z 10.06.1937 r. Odszedł na wieczną wartę 3.03.2001 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 160. 

 

NOWAK IGNACY, STEFAN, 

Urodzony w 1906 r., zamieszkały w Rudzie Śl., harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany, 12.02.1942 r. został powieszony w publicznej egzekucji w Goduli – 

dzielnica Rudy Śl. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80. 
 

NOWAK JERZY, 

Urodzony w 1913 r. w Zabrzu, mieszkaniec Chorzowa, syn Alberta - powstańca 

śląskiego, brat Józefa i Feliksa, harcerz 21 DH im. A. Małkowskiego (tzw. 

„magistrackiej”), DH im. B. Chrobrego, pracownik umysłowy magistratu w 

Chorzowie. We wrześniu 1939 r. uczestnik obrony Chorzowa i Śląska, należał do 

POP i PSZ. Aresztowany 15.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 13906. Ostatnią 

wiadomość od syna otrzymała rodzina z obozu w KL Dachau we wrześniu 1944 r. 

Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80; Bohaterowie spod znaku lilijki s. 98; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 98. 
 

NOWAK JÓZEF, 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec Chorzowa, w okresie młodzieńczym wraz z 

braćmi Jerzym i Feliksem należał do DH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej POP i PSZ. Jego grupa składała się z „sokołów”, młodzieży 

powstańczej, harcerzy i miała zadanie utrzymania porządku w mieście. Nieznany 

jest jego dalszy okupacyjny los – wiadomo że przeżył. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 98-99. 
 

NOWAK ROBERT, phm, 

Mieszkaniec Niedobczyc, w 1939 r. drużynowy X GZ „Krasnoludki” w miejscu 

zamieszkania. Referent zuchowy w Komendzie Hufca Harcerzy od 1935 do 1939 r. 

W okresie okupacji hitlerowskiej prawdopodobnie zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Kierownik Referatu Zuchowego Hufca w okresie 15.12.1957-

15.12.1958 r. Stopień instruktorski podharcmistrza nadano w okresie 

międzywojennym. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 218. 

 

NOWAK ROMANA z d. KIC, 

 

 

 

 

 

 
 



Urodzona 24.11.1914 r. w Brzesku Krakowskim. Absolwentka Seminarium 

Nauczycielskiego w Nowej Wsi (obecnie Wirek). W 1935 r. rozpoczęła pracę w 

zawodzie nauczycielskim. Początkowo uczyła w Szkole Podstawowej w Mikołowie, 

pow. Tyski, do 1938 r. w Górkach, pow. pszczyński, a następnie w Pawłowicach 

Śląskich, pow. rybnicki. Bardzo aktywna Drużynowa DH. W październiku 1939 r. 

powróciła na teren woj. śląskiego, biorąc udział w ruchu oporu – w Szarych 

Szeregach. Prowadziła tajne nauczanie w Piotrowicach, woj. katowickie. 

Aresztowana na początku 1943 r. i uwięziona w KL Auschwitz, zarejestrowana w 

ewidencji obozowej jako więźniarka nr 40791. Zginęła w tym obozie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 699; Szymon Kędryna i Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji  – Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 66; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 80; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 424. 

 

NOWAK RYSZARD, pseud. „Kurzawa II”, 

Urodzony w 1927 r. w Dąbrowie Górniczej, uczeń, harcerz - zastępowy DH w 

miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu - członek batalionu „Zagraj” w Okręgu Krakowskim AK. Zginął 5.08.1944 r. 

w Skalbmierzu. Dnia 1.11.1944 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80. 
 

NOWAK STANISŁAW, 

Urodzony w 1920 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, harcerz 20 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany w 1941 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie zginął 11.04.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80. 
 

NOWAK TADEUSZ, 

Mieszkaniec Zawiercia, harcerz 12 ZHD im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, (stop. wojsk. ppor.) w nieustalonych okolicznościach 

przedostał się na Zachód – walczył z hitlerowcami w PSZnZ. Brał udział w okresie 

od 8.08. do 31.10.1940 r. w bitwie o Anglię, między innymi w brytyjskim 

Dywizjonie 253. Zginął śmiercią lotnika - zestrzelony w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 80. 
 

NOWAK WANDA, pseud. „Wanda”, 

Urodzona 14.06.1912 r. w Sosnowcu, i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Jana i Anieli z d. Kowalska, nauczycielka, 

harcerka DH. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana 

w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, w 

siatce wywiadu Podokręgu ZWZ/AK Zagłębie. Od kwietniu 1941 

r. kurierka do poruczeń specjalnych Wydziału Wywiad Okręgu 

Śląskiego, następnie kierowniczka kancelarii. 

Od 1941 r. współpracowała z szefem Wydziału Operacyjnego w Komendzie 

Okręgu. We własnym domu przechowywała radiostację, broń, amunicję. 

Aresztowana 23.06.1944 r. i więziona w Katowicach, a następnie 

przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie – nieznane są data 

oraz okoliczność śmierci. Odznaczona: Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem 

Zasługi z Mieczami. 

 



Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., 294-295. 

 

NOWAK WŁADYSŁAW, 

Urodzony 27.06.1911 r., zamieszkały w Cieszynie; harcerz IV DH w Cieszynie. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Zginął 19.09.1944 r. 

jako podoficer WP w walkach o wyzwolenie Warszawy. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

NOWAK ZDZISŁAW, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 6.10.1923 r. w Poznaniu, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, syn Jana i 

Władysławy z d. Jankowiak, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i 

25.10.1941 r. z Radomia (gdzie zamieszkał podczas okupacji) przewieziony do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22227. Zginął w 

tym obozie 30.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4217/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie 

przyczyny zgonu to: Lungenentzündung (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1211; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

NOWAKOWSKI JERZY, 

Urodzony w 1915 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 15 ZDH 

im. St. Żółkiewskiego w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej, 

zaangażowany w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej Gwardia Ludowa PPS. 

W lipcu 1944 r. aresztowany za współpracę z wywiadem przemysłowym AK. 

Osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a stamtąd po zakończonych 

przesłuchaniach przetransportowany do KL Gross-Rosen, potem do KL Buchenwald. 

Zginął w tym ostatnim obozie w marcu 1945 r.  
 

NOWAKOWSKI STEFAN, 

Urodzony w 1921 r., zamieszkały w Czeladzi, harcerz 91 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej Gwardia Ludowa PPS. Aresztowany 

28.08.1944 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Flossenbürg. Zginął 

w maju 1945 r. podczas ewakuacji więźniów z obozu – w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

NOWAKOWSKI TADEUSZ, hm, 

Mieszkaniec Rybnika, komendant hufca od listopada 1923 r. do stycznia 1924 r. i 

od 19.03.1925 r. do października 1925 r. Drużynowy IMDH im. Adama 

Mickiewicza w Rybniku w latach 1924-1925.  

 



Skarbnik Komendy Chorągwi Śląskiej Harcerzy (1935-1936), a 

następnie kierownik Wydziału Gospodarczo-Skarbowego 

Chorągwi (1936-1939). W okresie okupacji hitlerowskiej 

prawdopodobnie zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika 

Harcerzy nr 12 z 10.06.1937 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 162. 

 

NOWAKOWSKI WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1914 r. w Piotrkowicach k/Jędrzejowa, zamieszkały w Dąbrowie 

Górniczej, harcerz 1 ZDH w miejscu zamieszkania, technik mechanik. Aresztowany 

25.11.1942 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 29.03.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

NOWARA FILIP, 

Mieszkaniec Paprocan (obecnie Tychy). Z donosu do gestapo przez miejscowych 

renegatów, uwięziony za przedwojenną aktywność patriotyczną - już w pierwszych 

dniach września 1939 r. Był kierownikiem miejscowej szkoły podstawowej, 

organizatorem Koła Przyjaciół Harcerstwa, opiekunem innych organizacji 

społecznych i politycznych w miejscu zamieszkania. Nieznane jest miejsce 

uwięzienia oraz dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 83; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

NOWICKI CZESŁAW,  
Urodzony 14.07.1914 r. w Sosnowcu, syn Stanisław i Matyldy z d. Zdańska. 

Absolwent 7 klasowej Szkoły Powszechnej w Będzinie a następnie Koedukacyjnej 

Miejskiej Szkoły Handlowej w Katowicach. Należał do bardzo aktywnych harcerzy 

- ZHP. W 1935 r. powołany został do odbycia służby wojskowej i skierowany na 

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 73 pp. w Katowicach, zaś od 

19.09.1936 r. przeniesiony do rezerwy. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do 11 pp., i 

skierowany do osłony północnego skrzydła Grupy Operacyjnej „Śląsk”. Biorąc 

udział w wielu starciach zbrojnych z hitlerowskim agresorem, uniknąwszy niewoli, 

powrócił do Będzina i podjął pracę jako robotnik w kopalni w Grodźcu a następnie 

pracował jako robotnik w elektrowni w Będzinie. Pod koniec 1939 r. i na początku 

1940 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej, którą podporządkowano OOB. 

Włączył się do współorganizowania ucieczek żołnierzy polskich będących w 

niewoli i pomocy przy ich przerzucie do GG. Wszedł w skład dowództwa Obwodu 

Będzińskiego OOB. W lutym 1940 r. podporządkował się ZWZ i wszedł w skład 

komendy Obwodu Będzińskiego. W grudniu 1943 r. gestapo uderzyło w 

dowództwo zagłębiowskie GL PPS, które weszło w skład AK. Ukrywając się w 

okresie okupacji – by uniknąć aresztowania, niestety tuż po wyzwoleniu Zagłębia 

Dąbrowskiego, 29.05.1945 r. został aresztowany przez UB i poddany sadystycznym 

przesłuchaniom. Po ucieczce z aresztu UB, ukrywał się przez kilka miesięcy, i 

ujawnił dopiero 17.09.1945 r. przed Komisją Likwidacyjną Okręgu Śląskiego AK. 

Podjął pracę w Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza” jako kierownik wojewódzkiej 

ekspozytury w Katowicach, następnie od 1949 r. pracował w Wojewódzkim 

 



Związku Spółdzielni Pracy w Katowicach, Wielobranżowej Spółdzielni 

Rzemieślniczej w Dąbrowie Górniczej, hurtowni „Arged” w Katowicach, 

Państwowym Przedsiębiorstwie Warzyw i Owoców w Katowicach. W maju 1976 r. 

przeszedł na emeryturę. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 

Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej. Medalem za udział w Wojnie 

Obronnej 1939 r., Medalem Wojska - 4 krotnie. Odszed na wieczną wartę 

25.12.1989 r. w Będzinie. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

NOWORYTA FELIKS, 

Urodzony 16.05.1909 r. w Trzebini, pow. chrzanowski. Aresztowany w maju 1942 

r. za przynależność do harcerstwa i uwięziony w KL Auschwitz, od 12.02.1943 r. 

przebywał na piętrze bloku nr 2a (blok oddany do dyspozycji Wydziału II 

Politycznego – Politische Abteilung). Po śledztwie z torturami i przekazaniu na 

pobyt w obozie, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 114736. Odzyskał wolność 19.05.1943 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 322; Ankieta wypełniona osobiście przez F. Noworytę z dn. 14.07.1970 r. (sygn. Mat./7964, nr inw. 156521). 

 

NOWORYTA WANDA po mężu SAWKIEWICZ, pseud. „Promyczek”, 

Urodzona 5.11.1926 r. w Lędzinach, pow. tyski, córka Antoniego 

i Rozalii z d. Połącarz. Do szkoły podstawowej uczęszczała w 

miejscowości urodzenia i już w szkole była bardzo wielką 

aktywistką ZHP. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, jej 

rodzina odmawiając podpisania niemieckiej listy 

narodowościowej, i obawiając się prześladowania, musiała 

opuścić Lędziny i w lutym 1940 r. zamieszkała w Dworach gmina 

Brzeźnica, pow. oświęcimski.  

W nowym miejscu zamieszkania Wanda zaangażowała się w działalność 

konspiracyjną – żołnierz organizacji AK. Najistotniejsze było dla niej włączenie się 

w niesienie pomocy dla więźniów KL Auschwitz. W 1941 r. nawiązała pierwsze 

kontakty z więźniami pracującymi przy budowie fabryki chemicznej IG 

Farbenindustrie, a następnie z innymi komandami roboczymi w strefie 

przyobozowej. Dostarczała więźniom chleb, kaloryczne zupy, lekarstwa i pieniądze, 

pośredniczyła w ich nielegalnych kontaktach z rodzinami. Aresztowana 4.12.1942 r. 

za pomoc więźniom i uwięziona w KL Auschwitz – przebywała w bunkrach bloku 

nr 11. Mimo śledztwa z torturami, szantażowania a nawet uwięzieniu matki, nie 

przyznawała się do zarzucanych przewinień. Po usilnych staraniach rodziny, 

zwolniona z obozu 19.03.1943 r., ale musiała natychmiast podjąć wyznaczoną jej 

pracę przymusową – w szpitalu w Oświęcimiu. Po wojnie, pracowała w Zakładach 

Chemicznych w Oświęcimiu, w Krakowskim Zarządzie Aptek, ukończyła szkołę 

średnią. Aktywną działaczka społeczna, zaangażowana w pracach Polskiego 

Czerwonego Krzyża, Związku Byłych Więźniów Politycznych, Związku 

Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Kombatantów RP i b. Więźniów 

Politycznych. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

 



Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Zwycięstwa i 

Wolności”, 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 
Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., - opr. H. Świebocki, s. 200-201, 337. 

 

NOWOWIEJSKI EDWARD, phm, 

Urodzony w 1909 r. w Kłomnicach, woj. częstochowskie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, stopień instruktorski podharcmistrz, instruktor 19 DH im. Zawiszy 

Czarnego w Częstochowie, pracownik umysłowy. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek Szarych Szeregów w 

Kłomnicach. Rozstrzelany przez Niemców w 1943 r. w okolicy Kłomnic.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

NÓŻKA FRANCISZEK, 

Urodzony 23.01.1902 r. w Karwinie - Zaolzie, zamieszkały w Orłowej, narodowości 

polskiej, harcerz HPC w Karwinie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu - partyzant organizacji AK „Echo”. Aresztowany 16.03.1945 r. i 

przetransportowany do więzienia w Cieszynie. Zastrzelony 30.04.1945 r. na 

cmentarzu żydowskim w Cieszynie (w Wielki Piątek), zginął razem z 11-toma 

innymi ofiarami hitlerowskiego sadyzmu. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113, 154; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej, s. 131; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (062); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

NURCZYNSKI JAN, phm, 

Urodzony w 1908 r. w Częstochowie, i zamieszkały w tej miejscowości, stopień 

instruktorski podharcmistrz, instruktor 19 DH im. Zawiszy Czarnego w 

Częstochowie, pracownik umysłowy. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek Szarych Szeregów. Wraz z phm 

Romanem Henelem współorganizował tajną bojową drużynę starszych chłopców w 

Generalnej Guberni, w okolicy kop. „Wręczyca”. Aresztowany w 1941 r. i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zginął w tym obozie w 1943 r. 

- rozstrzelany. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

OBRACAJ RUDOLF, 

Urodzony 14.04.1903 r. w Lesznej Dolnej - Zaolzie. Rzeźnik. 

Działał w polskim harcerstwie i polskiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Ewakuował się 1.09.1939 r. wspólnie z polskimi 

urzędami na wschód, ostatnio widziany w listopadzie 1939 r. we 

Lwowie. Zginął, nieznane są okoliczności oraz data śmierci. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary 

Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 192. 
 

OCIEPKA LUCJAN, 

Urodzony w 1921 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, gdzie 19.09.1941 r. zginął podczas śledztwa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

 



OCZADŁY WILHELM, 

Mieszkaniec Mikołowa. Harcerz, były przyboczny II DH im. Tadeusza Kościuszki 

w Mikołowie. Po szkole podoficerskiej - plutonowy. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - dowódca plutonu POP 

Łaziska II. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 239. 

 

OGAZA BOLESŁAW, 

Mieszkaniec Rybnika, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Wraz z kolegami 

Stablem i Chwałkiem, w kwietniu 1940 r. chciał przedostać się przez 

Czechosłowację na Węgry. Przyłapany przez Niemców, został sądzony przez 

Trybunał Ludowy w Berlinie – na sesji wyjazdowej we Wrocławiu i skazany na 

kilka lat ciężkiego więzienia „... za zdradę kraju i przygotowanie do zdrady stanu”. 

Wyrok ten odsiadywał w więzieniu na terenie Niemiec. Nieznany jest dalszy los tej 

osoby. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 188. 

 

OKOŃ TEODOR, 

Urodzony w 1912 r. w Siemianowicach Śl., i zamieszkały w tej miejscowości. 

Uczęszczał do Szkoły Wydziałowej w Katowicach, którą ukończył w 1930 r. Od 

13.03.1927 r. harcerz DH im. Adama Mickiewicza w Michałkowicach. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostawszy się pod 

naporem przeważających sił wojska niemieckiego na tereny wschodnie, pod 

Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli, z której zbiegł. Prawdopodobnie 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego 

harcerza.  

Postscriptum: Jak wspomina T. Okoń, najwyższe walory pracy harcerskiej w 

drużynie uwydatniły się w czasie okupacji niemieckiej, kiedy duża liczba 

michałkowickiej młodzieży harcerskiej zaangażowała się w ruchu oporu, a 

dziewięciu z nich złożyło największą ofiarę - ofiarę życia. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 160-161. 

 

OKULARCZYK HENRYK, pseud. „Huragan”, 

Urodzony w 1922 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Władysława, brat Michała i Radosława, uczeń, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany, zmarł 

27.06.1942 r. w szpitalu w Sosnowcu - na skutek obrażeń powstałych podczas 

przesłuchań. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 
 

OKULARCZYK MICHAŁ, pseud. „Kuba”, 

Urodzony w 1916 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Władysława, brat Henryka i Radosława, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany i 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie w 1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 81. 

 

OKULARCZYK RADOSŁAW RYSZARD, pseud. „Ryś”, 



Urodzony w 1919 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Władysława, brat Henryka i Michała, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany w 1941 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Mauthausen-Gusen. Zmarł 6.08.1942 r. w szpitalu w Będzinie miesiąc po 

zwolnieniu z obozu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82. 
 

OLEJNICZAK STANISŁAW, 

Urodzony w 1905 r. w Solingen (Westfalia - Niemcy), działacz ZHP w Niemczech, 

nauczyciel Polskiego Gimnazjum w Bytomiu od jego założenia do momentu 

likwidacji w dniu 3.09.1939 r. Był opiekunem gimnazjalnej drużyny harcerskiej. 

Współpracownik „Nowin Codziennych”, w których publikował migawki o treści 

politycznej, ośmieszając m.in. ostrą satyrą nadgorliwość Niemców w tępieniu 

polskości. Aresztowany 4.09.1939 r. i przewieziony do KL Buchenwald. Zginął w 

tym obozie w 1945 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82. 
 

OLEK JERZY, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 4.08.1916 r. w Chorzowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz od 

1930 r. - był członkiem Rady I DH im. Bolesława Chrobrego w Chorzowie. W 1939 

r. w Kole Przyjaciół Harcerstwa przy Zarządzie Miejskim w Chorzowie. W 1933 r. 

pracował w zarządzie miasta, lecz z chwilą wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. 

uchodził do miejscowości Brzezówka k/Szczucina. Po powrocie z ewakuacji, został 

przyjęty do zarządu miasta jako pomocnik biurowy, lecz po miesiącu zwolniony za 

odmowę używania pozdrowienia hitlerowskiego i deklarowanie polskości. W 

listopadzie 1939 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej POP – wykonywał 

zadania: zbierania funduszów na pomoc rodzinom aresztowanych, zbieranie broni i 

amunicji, kolportowanie polskich książek i wydawnictw, przekazywanie informacji 

z radia zagranicznego. Aresztowany 15.04.1940 r. i uwięziony w areszcie gestapo w 

Chorzowie, a stamtąd przesłany do więzienia w Bytomiu, i dalej 18.05.1940 r. do 

więzienia w Sosnowcu. Następnie, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

25.06.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1181. W 

obozie, za rzekomy współudział w ucieczce więźniów, skazany wraz z 10 innymi 

współwięźniami na karę śmierci, a następnie kara ta zamieniona została na 3 lata 

karnego obozu w KL Flossenbürg, i tam zarejestrowany jako więzień nr 2225. 

Dzięki skutecznym staraniom rodziny - zwolniony z obozu 12.07.1943 r. Po 

powrocie do domu, pracę otrzymał dopiero 6.01.1945 r. w prywatnej firmie 

węglowej w Dąbrowie Górniczej. Niestety, następnie przymusowo wcielony do 

 



wojska niemieckiego (Wehrmachtu) – stacjonował w Dreźnie. Do domu wrócił 

26.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 32; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62; 100-101. 

 

OLSZEWSKA MARIA, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 25.03.1905 r. w Kołomyi woj. lwowskie, córka urzędnika kolejowego. 

Zamieszkiwała przez jakiś czas w Dziedzicach gdzie uczęszczała do szkoły 

powszechnej, następnie wyjechała z rodzicami do Kołomyi i tam w 1925 r. 

ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Pracę nauczycielki rozpoczęła w Lubomi, 

pow. rybnicki (gdzie przyjechała do krewnych), a od 1930 r. w Radlinie, działaczka 

harcerska - drużynowa w DH, nauczycielka szkoły przy kopalni „EMA”. W okresie 

okupacji hitlerowskiej – od listopada 1939 r. zwolniona z pracy nauczycielskiej. 

Zmuszona była także opuścić służbowe mieszkanie i zamieszkała z rodziną Jana 

Skowronka w Głożynach. Była przez mieszkańców Radlina bardzo szanowana i 

wspierana materialnie. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, łączniczka 

Obwodu Wodzisław Śl., działaczka tajnej polskiej opieki społecznej. Aresztowana 

13.04.1942 r. i więziona w Radlinie, w Rybniku, a następnie przekazana do KL 

Auschwitz gdzie 11.07.1942 r. zarejestrowana została jako więźniarka nr 8575. 

Zachorowała w obozie na tyfus i zmarła 15.12.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 494; S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga 
Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 89; APMA-B Ankieta z 1975 r. (sygn. Mat./10685, nr inw. 161875); Zbiory J. 

Delowicza, (w oparciu o relację Janiny Berezowskiej-Węgrzyńskiej, Salomei Kolarczyk z d. Skowronek), (relacja 

Ernestyny Lasok-Bonorkowej); Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82; Harcerki 1939-1945, 
opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 425; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 76. 

 

OŁTASZEWSKI ZDZISŁAW, 

Urodzony w 1922 r., mieszkaniec Kobióru, uczeń Gimnazjum w Katowicach, 

harcerz DH przy gimnazjum. Przez donos, 3.09.1939 r. został wywleczony z piwnicy 

domu w którym się ukrywał - zginął przebity bagnetem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82. 

 

ONAK JAN, phm., 

Zagłębiowska Komenda Chorągwi – stopień instruktorski podharcmistrz, instruktor 

d.s. zuchów. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany, przetransportowany do 

KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie – nieznana jest data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82. 
 

ONDEREK BRONISŁAWA, 

 



Urodzona 9.06.1912 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkała w Pietwałdzie, córka 

Franciszka i Agnieszki z d. Pilarski. Maturę zdała w Orłowej, wyższe studia 

ukończyła w Poznaniu. Od 1937 r. nauczycielka języka polskiego i francuskiego 

oraz wychowania fizycznego. Opiekunka szkolnej drużyny harcerskiej, 

komendantka hufca szkolnego PWK w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu, brała 

udział w tajnym nauczaniu. Aresztowana i przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

27.10.1943 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 

66310. W obozie poddana doświadczeniom pseudomedycznym. Zginęła 18.12.1943 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35090/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 11:50, określenie przyczyny zgonu to: 

Rippenfellentzündung (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 600; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 929; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-

wa 1988 r., s. 301. 
 

ONDERKO ERNEST, 

Urodzony w 1919 r. w Orzegowie - dzielnica Rudy Śląskiej, i zamieszkały w tej 

miejscowości, przyboczny 2 DH w miejscu zamieszkania, pracował w hucie 

„Pokój” w charakterze robotnika. Dnia 1.09.1939 r. z karabinem w ręku i ubrany w 

mundur harcerski, w starciu zbrojnym przeciw freikorpsom, został przez nich 

schwytany na pl. Wolności w Katowicach i następnie rozstrzelany przy ul. 

Zamkowej.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 120-121. 
 

OPIEŁKA HELENA, 

Urodzona 1.07.1917 r. w Bielszowicach, województwo katowickie, zamieszkała w 

Brennej, córka Alojzego i Otylii z d. Urla, nauczycielka Publicznej Szkoły 

Powszechnej w Brennej. W młodości zaangażowana w działalność harcerską - 

drużynowa DH w Brennej. Podczas okupacji hitlerowskiej pracowała w fabryce 

obuwia w Otmęcie. Od października 1939 r. działała w ruchu oporu - łączniczka, 

kolporterka Inspektoratu Katowickiego SZP – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ. Aresztowana 15.08.1941 r. i uwięziona w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, a po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, gdzie 15.02.1943 r. 

zmarła na tyfus. Według wystawionego aktu zgonu nr 6427/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:45, określenie przyczyny zgonu to: 

„Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1161; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 544; zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 161 wykazu); PMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 
427; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 

1988 r., s. 301; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 82. 
 

ORLIK STEFAN ENGELBERT, 

Urodzony w 1918 r. w Szczecinie, mieszkaniec Nowego Bytomia. Od 1928 r. 

harcerz DH im. Piotra Niedurnego w miejscu zamieszkania. Do wybuchu wojny w 

1939 r. pracował w wydziale konstrukcyjnym huty „Pokój” w Nowym Bytomiu. W 

ostatnich dniach sierpnia 1939 r. należał do grupy zbrojnej „Czarny Las” (ok. 30 



osób), składającej się z powstańców śląskich i harcerzy. Zadaniem grupy była 

obrona granicy polskiej (ok. 3 km), ciągnącej się od szosy prowadzącej z Czarnego 

Lasu do Rudy Śląskiej i do Cegielni Naczyńskiego w Bielszowicach. Niestety, pod 

naporem przeważającej siły wojska niemieckiego, z wojskiem zepchnięci aż do 

Kowla. Dostał się do niewoli 20.09.1939 r. w okolicach Kamieńca Podolskiego. 

Podczas transportu jeńców w kierunku Rzeszy, na trasie pomiędzy Krakowem i 

Trzebinią udała się jego ucieczka. Wróciwszy do Katowic 26.09.1939 r. został 

aresztowany przez członków freikorpsu i przetransportowany do ich sztabu w 

Nowym Bytomiu. Tam podczas przesłuchań bardzo pobity, dostał się do szpitala w 

Nowym Bytomiu, gdzie przebywał dwa tygodnie, skąd przy sprzyjających 

okolicznościach uciekł do Westfalii w Niemczech. Tam podjął pracę w firmie 

„Schuchtermann Kremer u. Baum” jako ślusarz montażowy. W tej firmie 

przepracował do końca wojny. Równocześnie, nawiązał kontakt z byłymi kolegami 

harcerzami: Józefem Gomołuchem, Janem Wojtasem, Jerzym Przywarą, 

Marcinkowskim, Pawłem Jagieniakiem – zaangażował się w działalność ruchu 

oporu. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 135-136. 

 

ORSZULIK ?, 

Mieszkaniec Mikołowa, Absolwent gimnazjum i harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Po wybuchu wojny w 1939 r., w nieustalonych okolicznościach 

przedostał się na Zachód do Francji, gdzie zginął jako żołnierz walcząc z 

hitlerowskim agresorem w szeregach PSZnZ. Odznaczony za waleczność przez gen. 

Charles'a de Gaulle'a. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 56; 

informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

ORZEŁ PIOTR, 

Urodzony 1921 r. , mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. W przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu Harcerskim – 

członek grupy operacyjno-meldunkowej. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w ruchu oporu – w Szarych Szeregach. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 130; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

OSTROWSKA-WYZNER MARIA, 

Urodzona 3.08.1921 r. w miejscowości Kamesznica k/Milówki, 

pow. żywiecki, skąd z rodzicami przeprowadziła się do Nowego 

Sącza. Absolwentka w 1939 r. Liceum przy Klasztorze Sióstr 

Niepokalanek w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu. 

Aresztowana w kwietniu 1941 r. w miejscowości Gorlice (gdzie 

pracowała na poczcie, codziennie dojeżdżając do pracy z Nowego 

Sącza) i przewieziona do więzienia w Tarnowie.  

We wrześniu 1941 r. w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück, 

gdzie zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7205. W 

obozie należała do konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Mury”. Pracowała we 

wszystkich możliwych komandach, a nadto poddana była mięśniowym operacjom 

 



pseudomedycznym. W 1945 r. gdy zbliżał się front wschodni, podczas ewakuacji 

więźniarek na zachód, z grupą koleżanek uciekła i po długiej wędrówce, 4.04.1945 

r. wróciła do rodzinnego domu w Nowym Sączu. Po powrocie w 1945 r. zaczęła 

studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracując równocześnie na swoje utrzymanie. 

W grudniu 1949 r. obroniła tytuł mgr farmacji. Jej praca zawodowa związana była z 

krakowskimi aptekami, przede wszystkim z apteką „Pod Białym Orłem” w Rynku 

Głównym. Po długiej walce z chorobą, odeszła na wieczną warte 21.02.1980 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

OSTRUSZKA LEON, 

Urodzony 4.02.1922 r. w Karwinie - Zaolzie, zamieszkały w 

Karwinie-Solcy, narodowości polskiej, harcerz w Karwinie, 

urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w 

Sosnowcu. Następnie, 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przesłany do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. – wyzwolony 

przez wojska amerykańskie.  

Wrócił z obozu ze zrujnowanym zdrowiem. Odszedł na wieczną wartę 17.09.1947 r. 

w Karwinie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (067). 
 

OSWALD JAN, 

Urodzony w 1919 r. w Zabrzu, zamieszkały w Chorzowie, syn Jana - uczestnika 

powstań śląskich, uchodźcy z Niemiec, brat Kurta i Pawła, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. We wrześniu 1939 r. wraz z braćmi uczestniczył z wyjątkową 

determinacją przy boku powstańców śląskich wraz z ojcem i młodszym bratem w 

obronie miasta Chorzowa. Zatrzymani przez Freikorps z bronią w ręku, bestialsko 

torturowani, zginęli zamordowani w pierwszych dniach września 1939 r. w 

Chorzowie lub Katowicach. Zginął również ich ojciec. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83. 
 

OSWALD KURT,  

Urodzony w 1921 r. w Zabrzu, zamieszkały w Chorzowie, syn Jana - uczestnika 

powstań śląskich, uchodźcy z Niemiec, brat Jana i Pawła, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. We wrześniu 1939 r. wraz z braćmi uczestniczył z wyjątkową 

determinacją przy boku powstańców śląskich wraz z ojcem i młodszym bratem w 

obronie miasta Chorzowa. Zatrzymani przez Freikorps z bronią w ręku, bestialsko 

torturowani, zginęli zamordowani w pierwszych dniach września 1939 r. w 

Chorzowie lub Katowicach. Zginął również ich ojciec. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83. 
 

OSWALD PAWEŁ, 
Urodzony w 1920 r. w Zabrzu. zamieszkały w Chorzowie, syn Jana - uczestnika 

powstań śląskich, uchodźcy z Niemiec, brat Kurta i Jana, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. We wrześniu 1939 r. wraz z braćmi uczestniczył z wyjątkową 

determinacją przy boku powstańców śląskich wraz z ojcem i młodszym bratem w 

 



obronie miasta Chorzowa. Zatrzymani przez Freikorps z bronią w ręku, bestialsko 

torturowani, zginęli zamordowani w pierwszych dniach września 1939 r. w 

Chorzowie lub Katowicach. Zginął również ich ojciec. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83. 
 

OTRZĄSEK ALOJZY, 

Urodzony 19.02.1923 r., mieszkaniec Orzesza, brat Józefa, uczeń. harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Dnia 4.09.1939 r. wraz z bratem wywleczeni przez Niemców 

z domu i rozstrzelani. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

OTRZĄSEK JÓZEF, 

Urodzony 3.04.1918 r., mieszkaniec Orzesza, brat Alojzego, cieśla, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Dnia 4.09.1939 r. wraz z bratem wywleczeni przez Niemców 

z domu i rozstrzelani. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 128; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

OTTAWA KAROL, 

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc 

dyżur w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a 

następnie za czynny opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i 

przewiezieni samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi 

jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy 

Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 

2.09.1939 r. Potem wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”. W 

kilka dni później, wywiezieni do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną ludnością na 

rynku - zrobiono sąd polowy, oskarżano ich podczas bicia i poniżania jako 

morderców volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku. Po 

jakimś czasie zwolniony do domu, i natychmiast zaangażował się w działalność 

ruchu oporu.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

PACAK TADEUSZ, 

Mieszkaniec Częstochowy, przyboczny - ćwik DH im. Jana Kochanowskiego w 

Częstochowie - dzielnica „Ostatni Grosz”. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął w walce z hitlerowskim agresorem w okolicach 

Lelowa, pow. częstochowski. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83. 
 

PACH (imię nieznane),  

Mieszkaniec Katowic, harcerz 1 DH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w walce zbrojnej z hitlerowskim 

agresorem pod Myślenicami 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83. 
 

PACHOWICZ TADEUSZ, phm, 



Mieszkaniec Chrzanowa, w ZHP od 1933 r., w latach 1937-1938 zastępowy, a w 

okresie 1938-1939 przyboczny VI DH przy Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie. Od 

stycznia 1940 do stycznia 1945 r. drużynowy konspiracyjnej DH w Chrzanowie 

oraz żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWA/AK Regulice w obwodzie Chrzanów 

- pseudonim „Rajmund”. Inicjator i organizator tajnego nauczania dla członków 

drużyny. Po wojnie, od marca 1945 do września 1947 r. drużynowy VI DH przy 

FABLOK w Chrzanowie. Od 1969 r. działacz Powiatowej a potem Miejskiej Rady 

Przyjaciół Harcerstwa w Rybniku. Stopień instruktorski podharcmistrza nadano 

Rozkazem KCh Krakowskiej z dn. 15.08.1947. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 219. 
 

PACUT STANISŁAW, phm, 

Urodzony 6.04.1915 r. w Brodach, syn Józefa i Herminy z d. 

Moroń. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, rozpoczął naukę w 

Państwowym Gimnazjum im. A. Asnyka, a następnie w 

Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku (wydział 

mechaniczno-techniczny), ukończonej w czerwcu 1934 r. Od 

1924 r. harcerz I DH im. A. Asnyka w Białej, stopień 

instruktorski podharcmistrz.  

W 1935 r. powołany do służby wojskowej – ukończył w 1936 r. Szkołę 

Podchorążych w Modlinie. Pracował do 1939 r. w Urzędzie Telefoniczno-

Telegraficznym w Bielsku. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował jako tokarz w Fabryce Maszyn 

Włókienniczych i Silników Elektrycznych Georga Schwabego w Bielsku, a 

równocześnie mocno zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wraz z 

Bernardem Nogajem pracował przy kolportażu i rozprowadzaniu prasy podziemnej. 

Organizował i szkolił harcerzy jako łączników AK na terenie powiatów Bielsko, 

Biała, Żywiec i Wadowice. Był oficerem łącznikowym Bielskiego Inspektoratu 

ZWZ/AK. Aresztowany 7.10.1942 r. za działalność w ruchu oporu, wpierw 

przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 

gdzie został rozstrzelany 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu 

bielskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym - 

w komorze gazowej krematorium 1). 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 83; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 64 –71; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, 
Warszawa 1985, s 117-118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller 

Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 265. 
 

PACUT ZOFIA, hm, 

Urodzona 12.03.1917 r. w Brodach, pow. Wadowice. Wykształcenie wyższe - 

uczęszczała do prywatnego Seminarium Nauczycielskiego-Żeńskiego im. św. 

Hildegardy w Białej Krakowskiej, Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w 

Bielsku, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Wydział matematyczno-fizyczny, kierunek 

matematyka w Katowicach. Dyplom nauczycielki zdobyła w 1936 r.  

 



Od maja 1936 r. do wybuchu wojny – bezrobotna. Do ZHP 

wstąpiła 10.09.1927 r., do I ŻDH im. E. Plater przy Seminarium 

im. św. Hildegardy w Białej. W 1937 r. stopień instruktorski 

harcmistrzyni. Od 10.09.1927 do 11.12.1927 r. – szeregowa I 

ŻDH im. E. Plater przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. 

św. Hildegardy w Białej. Od 11.12.1927 r. – szeregowa II ŻDH 

im. Królowej Jadwigi, przy Szkole Podstawowej im. Król. 

Jadwigi w Białej.  

Od l. 09.1931 do 22.05.1936 r. – działała w I ŻDH im. E. Plater przy Seminarium 

Nauczycielskim. W 1937 r. uzyskała stopień instruktorski harcmistrza. Od 

22.05.1936 r. do wybuchu wojny 1939 r – pracowała w Kręgu Starszoharcerskim 

„Kozice” przy Komendzie Hufca Harcerek w Białej Krakowskiej, równocześnie od 

10.09.1936 r. do 30.08.1938 r., pełniła funkcję drużynowej V DH przy Gimnazjum 

Żeńskim im. św. Hildegardy w Białej Krakowskiej. Od 30.08.1938 r. do 31.08.1939 

r. pełniła funkcję przybocznej Hufca Harcerek w Białej Krakowskiej. W sierpniu 

1939 r. – otrzymała z RKU kartę mobilizacyjną oraz przydział do oddziału łączności 

w miejscowej jednostce wojskowej Armii „Kraków”. Zatrudniona została przy 

obsłudze centrali telefonicznej mieszczącej się obok Poczty w Bielsku. Dnia 

2.09.1939 r. wraz z obsługą centrali i sprzętem telefonicznym ewakuowana w 

kierunku granicy wschodniej przez Kraków, Tarnów, Rzeszów, Łańcut, Jarosław na 

Lwów, Kołomyję. Dnia 19 września transport przekroczył granicę Węgier. Na 

Węgrzech została internowana w obozie przejściowym w Ludanie. Stamtąd ucieka i 

powróciła do kraju w listopadzie w 1939 r. Członkini Pogotowia Harcerek. W 

okresie okupacji hitlerowskiej od 12.01.1942 r. do 31.10.1943 r., pracownica 

fizyczna – szwaczka w gorseciarni Anny Hudeckiej w Białej, od 1.11.1943 r. do 

25.01.1945 r., – nauczycielka w Polskiej Szkole Powszechnej w Przecieszynie 

k/Brzeszcz. Po wyzwoleniu Bielska i Białej spod okupacji w 1945 r., wspólnie z 

innymi harcerkami postanowiła zorganizować Hufiec Harcerzy i Harcerek. Druhnie 

Zofii powierzono w okresie od 14.02. do 1.10. 1945 r. pełnienie obowiązków 

hufcowej Beskidzkiego Hufca Harcerek w Bielsku i Białej. Odeszła na wieczną 

wartę 23.03.2009 r. 
Bibliografia: Komisja Historyczna Hufca Bielko-Biała. 

 

PACZUŁA WIKTOR, 

Mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w miejscu 

zamieszkania. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako 

współorganizator miejscowej-harcerskiej knurowskiej tajnej organizacji ruchu 

oporu, z Alfonsem Kapłonkiem i Jerzym Fiszerem, zaangażował się w działalność 

ruchu oporu. Członkowie organizacji odradzali społeczeństwu Knurowa 

podpisywania volkslisty – uzasadniając, że grozi to wcielaniem mężczyzn do 

niemieckiego wojska (Wehrmachtu). Przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy - 

unieruchamianie maszyn i urządzeń, doprowadzili do wykolejania pociągów 

towarowych na linii Knurów – Szczygłowice, wykolejali kolejki w kopalni 

„Knurów”. Aresztowany 2.06.1942 r., przewieziony został do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach przetransportowany do KL 

Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 

 



PADUCH MAKSYMILIAN, HO, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Mikołowa, Harcerz - DH w miejscu zamieszkania 

– stopień instruktorski Harcerz Orli, przyboczny drużyny, członek Rady Hufca. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej POP. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 130; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

PAJĄCZEK JÓZEF, 

Urodzony 18.02.1923 r., mieszkaniec Rybnika - siostrzeniec 

Alfonsa Zgrzebnioka, czołowego działacza powstańczego i 

plebiscytowego na Śląsku. W okresie międzywojennym harcerz 

IV MDH przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku. We 

wrześniu 1939 r. uszedł do Radomia, a powróciwszy po jakimś 

czasie na Śląsk, zagrożony aresztowaniem, ponownie uciekł w 

okolice Pińczowa, gdzie zaangażował się w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK.  

Zaprzysiężony w 1942 r. kolportował tajną prasę podziemną, ukończywszy tajny 

kurs Szkoły Podchorążych w Nagorzanach - uzyskał stopień kaprala. Zginął 

5.07.1944 r. jako partyzant w walce z Niemcami koło Skalbmierza.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 75; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 83. 

 

PAJĄK TEODOR, 

Urodzony 10.09.1920 r. w Łaziskach Średnich, syn powstańca śląskiego, harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. Dnia 2.09.1939 r. wywleczony przez Niemców wraz z 

ojcem z domu a następnie rozstrzelani. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 84; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 130; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

PAJĄK WILIBALD,  
Urodzony 15.12.1922 r. w Katowicach, zamieszkały w Podlesiu Śląskim. W 1935 r. 

wstąpił do harcerstwa w Chorzowie, w 1939 r. ukończył Gimnazjum w Pszczynie. 

W tym samym roku przeniósł się z rodzicami do Podlesia. W chwili wybuchu 

wojny zwerbowany do podziemnej organizacji pod nazwą Obóz Zjednoczenia 

Narodu Polskiego, za co został aresztowany 13.11.1941 r. Przebywał początkowo w 

więzieniu w Mysłowicach od 13.11.1941 do 13.03.1942 r. Po przesłuchaniach, 

transportem zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.03.1942 r., 

zarejestrowany został jako więzień nr 26790. Nosił odznaczenie więźnia 

politycznego narodowości czeskiej (Ć). W KL Auschwitz przebywał do 18.01.1945 

r., pracował w: komandzie przy wożeniu żwiru, piaskarzy Sandgrube na terenie tzw. 

„Erweiterungu” (do marca 1942 r.), Politische Abteilung (Totenregistratur-

Totenabteilung) w okresie od 29.03.1942 do 8.04.1944 r. Następnie przebywał na 

bloku 16a jako pisarz blokowy, od kwietnia do sierpnia 1944 r. był zatrudniony w 

Abteilung III a – „sekcji kartotek”. Następnie przewieziony do KL Mauthausen i 

zarejestrowany jako więzień nr 118165, gdzie przebywał od 25 do 29 01.1945 r. 

Wyzwolony przez wojska amerykańskie w Ebensee 6.05.1945 r., do domu powrócił 

we wrześniu tego roku. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy społecznej w 

 



środowisku byłych więźniów – hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, 

był długoletnim współpracownikiem Stowarzyszenia Maximilian Kolbe. Odszedł na 

wieczną warte 24.02.2000 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 156. 
 

PAKURA JÓZEF, hm,  

Urodzony 24.07.1916 r. Od 1929 r. harcerz I DH im. H. 

Dąbrowskiego w Knurowie. W 1932 r. założył drużynę zuchów w 

Knurowie, zaś od 5.09.1936 do 1939 r. był przybocznym II DH 

im. J. Poniatowskiego w Knurowie. Od 15.08.1939 r. uczestnik 

Pogotowia Harcerskiego - służba łączności: początkowo w 

Urzędzie Pocztowym w Katowicach, a od 1.09.1939 r. w 

Knurowie. Przedostawszy się na Zachód, w czerwcu 1944 r. 

wstąpił do francuskiego ruchu oporu FFI, w sierpniu tego roku 

został przekazany do polskiego oddziału partyzanckiego 

„Maquis” („Topór”).  

Po wyzwoleniu Francji spod okupacji niemieckiej wrócił w 1945 r. do kraju i 

reaktywował działalność drużyny harcerskiej. W latach 1957-1965 instruktor 

drużyny i pełnił funkcję namiestnika zuchowego Środowiska Knurów. Uczestnik 

kursów, zlotów i obozów harcerskich; wielokrotny kwatermistrz i członek kadry 

obozowej Środowiska Knurów i Hufca Gaszowice. Wyróżniony Odznaką „Za 

Zasługi dla Hufca Rybnik”, honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem KChK L8/77 z 26.08.1977 r. 

Odszedł na wieczną wartę 3.12.1993 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 163. 
 

PALARZ BOLESŁAW, pseud. „Ogień”, 

Urodzony 20.05.1917 r. w Dziedzicach, syn Jana i Marii. 

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Dziedzicach aż do 

wybuchu II wojny światowej w 1939 r. - ukończył 6 klas. W 

szkole należał do drużyny zuchowej, a później do DH im. ks. 

Józefa Londzina. W okresie okupacji przebywał początkowo w 

domu rodzinnym, a w 1943 r. został wywieziony przez 

Arbeitsamt do Niemiec na przymusowe roboty i wykorzystywany 

do granic możliwości w ciężkich pracach polowych u 

niemieckiego gospodarza (bauera).  

Po klęsce Niemców, na początku 1945 r. powrócił do domu. Kontynuował naukę w 

Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku na Wydziale Włókienniczym. Po 

reaktywowaniu ZHP był czynnym członkiem drużyny harcerskiej im. ks. Józefa 

Londzina. Nieznana jest jego działalność po wyzwoleniu w NSZ. (Wiadomo 

jedynie, że współdziałał z Władysławem Guzdkiem, Tadeuszem Wrońskim, 

Poldkiem Michlem, Janem i Lucjanem Wamposzycem – którzy byli aktywnymi 

członkami NSZ). Prawdopodobnie, na skutek inwigilacji przez UB miał wyjechać w 

zorganizowanej grupie do Szczecina, a później miał być przerzucony na Zachód, 

lecz grupa ta z powodu zdrady została rozpracowana przez UB i ujęta. Niektórzy 

członkowie grupy zginęli. B. Palarz po aresztowaniu przebywał w więzieniu 

 

 



śledczym w Katowicach na ul. Mikołowskiej, na rozprawie sądowej w Będzinie 

został skazany na karę śmierci. Prośba złożona do Rady Państwa o ułaskawienie nie 

została uwzględniona i w dniu 31.12.1946 r. został rozstrzelany w tymże więzieniu. 

Pochowany został na cmentarzu w Panewnikach. 
Bibliografia: Opracowanie Bronisława Janika – Dzieje jednego spotkania. 

 

PALENGA ROBERT, 
Urodzony 5.07.1921 r. w Szombierkach, zamieszkały w Chorzowie, syn Józefa, 

powstańca śląskiego, uchodźcy z Niemiec. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej SZP, POP. Aresztowany 15.04.1940 r. przez gestapo w Chorzowie, 

więziony w Sosnowcu - fabryka „Schoena”, a stamtąd, po przesłuchaniach, w 

transporcie z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 25.06.1940 

r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 1164. Zwolniony z 

obozu 25.08.1944 r., a po dwóch tygodniach wcielony przymusowo do wojska 

niemieckiego (karnej kompanii). Zginął 27.01.1945 r. w Oławie - w nie 

wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r. s. 31; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; Praca zbiorowa, 

Wszystko, co nasze, W-wa, 1983 r., s. 85; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 84; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-

62. 

 

PALIGA JAN, LUCJAN, pseud. „Jaś”, 

Urodzony w 1913 r. w Gołonogu, syn Władysława, harcerz - ćwik 45 ZDH w 

Łagiszy i działacz harcerski, członek rady kręgu starszoharcerskiego. Od 1935 r. 

zawodowy podoficer 75 PP. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Powróciwszy z kampanii, od października 1939 r. zaangażowany w 

działalność ruchu oporu - wchodząc wraz ze swoją drużyną do OOB. Aresztowany 

29.12.1940 r., więziony w Sosnowcu, został zwolniony w maju 1941 r. W lipcu 1942 

r. ponownie aresztowany, więziony w Zawierciu. Zginął 4.12.1942 r. w Katowicach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 84. 
 

PALKA ALFRED, HO, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz – 

drużynowy DH w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski Harcerz Orli. W 

przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu Harcerskim – członek grupy operacyjno-

meldunkowej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – w Szarych Szeregach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

PANDZA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1918 r. w Grudzicach, pow. opolski, członek ZHP w Niemczech - 

drużynowy. Przed wybuchem II wojny światowej wcielony do wojska niemieckiego, 

z którego zdezerterował na froncie zachodnim i podjął walkę z hitlerowskim 

agresorem w PSZnZ. Po kapitulacji Francji wydany Niemcom jako dezerter, 

22.06.1941 r. stracony w Brandenburgu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 84. 
 



PANUS STANISŁAWA z d. BRAJER, pseud. „Jadwiga”, „Basia”,  

Urodzona 10.02.1908 r. w Łagiszy, pow. będziński i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Karola i Marianny z d. Pawełczyk, działaczka harcerska w 

Łagiszy - organizatorska KPH. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej OOB, łączniczka na terenie Łagiszy, 

Dąbrowy Górniczej, Czeladzi i Krakowa. Zorganizowała w swoim domu tajne 

nauczanie. Aresztowana 14.03.1941 r., i osadzona w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, a po przesłuchaniach odesłana do więzień: Świdnicy, Kłodzku i 

Wrocławiu. Zginęła w tym ostatnim więzieniu – ścięta gilotyną 8.04.1943 r. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., 308, Praca zbiorowa, 
Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 84. 

 

PAPROTNY JÓZEF, phm, 

Mieszkaniec Rybnika – dzielnicy Paruszowiec, w latach 1927-

1930 drużynowy II MDH w miejscu zamieszkania. Od 1927 r. 

referent objazdowy Komendy Hufca Harcerzy w Rybniku. 

Stopień instruktorski podharcmistrza nadano w okresie 

międzywojennym. Prawdopodobnie w okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany działalność ruchu oporu. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 220. 
 

PAREK MARIA, 

Urodzona w 1914 r. mieszkanka Czeladzi, pow. będziński, robotnica. Harcerka 1 

ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – członkini organizacji konspiracyjnej OOB. Aresztowana 

11.08.1943 r. wraz z dwojgiem dzieci w wieku 7 i 8 lat, osadzona w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach, a po zakończonych przesłuchaniach przetransportowana 

do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 31.01.1944 r. Jej dziećmi, wywiezionymi 

do Potulic - po 1946 r. zaopiekowała się rodzina. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 84. 
 

PARKITNY RYSZARD, phm, 

Urodzony w 1914 r. w Świętochłowicach, i zamieszkały w tej miejscowości. 

Uczęszczając do Gimnazjum Klasycznego w Chorzowie, tam od 15.02.1929 r. 

harcerz DH. W grudniu 1931 r. przystąpił do DH im. Tadeusza Kościuszki w 

Chropaczowie - była to drużyna Starszoharcerska. W czerwcu 1939 r. uzyskał 

stopień instruktorski podharcmistrza. W nocy na 3.09.1939 r. uchodził do Imielina, 

lecz już po tygodniu wrócił do domu. W październiku 1939 r. po kontakcie z 

Ksawerym Lazarem, Wojciechem i Antonim Niederlińskim, Józefem Pukowcem, 

doszło do pierwszego spotkania w sprawie zorganizowania organizacji 

konspiracyjnej – potem noszącej nazwę SZP. Chodziło bowiem o walkę z 

okupantem, oraz zabezpieczeniem hut, kopalń, większych przedsiębiorstw przed 

dewastacją okupanta. Aby dotrzeć do innych zwolenników w działalności ruchu 

oporu, postanowiono wydawać gazetki konspiracyjne „Świt”, które następnie 

dostawały się nawet na Zaolzie. Po jakimś czasie nazwa gazetki została zmieniona 

na „Zryw”. Niestety, 1.10.1940 r. został przymusowo wcielony do wojska 

niemieckiego (Wehrmachtu). Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 

 



Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 179-181. 
 

PASZ EMANUEL, 

Urodzony 11.03.1917 r. w Suchej Średniej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, harcerz w Orłowej. Od 1936 r. pracował jako 

nauczyciel w Suchej Średniej, a później w Czarnokorcach na Rusi Podkarpackiej. W 

okresie okupacji brał czynny udział w ruchu oporu w rodzinnej miejscowości. 

Aresztowany 14.01.1941 r. za działalność konspiracyjną i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

w Katowicach. Zginął 4.03.1943 r. - przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37; Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w 

latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 91; M. Walczak, Ludzie nauki i 

nauczyciele polscy podczas II wojny światowej; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty 

z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r., s. 555; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 165 wykazu); Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, T.8, cz.18 (522); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 164; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 181. 

 

PASZEK EMANUEL, 

Urodzony 13.12.1922 r. w Suchej Górnej – Zaolzie, i zamieszkały 

w tej miejscowości, narodowości polskiej, harcerz, pracował jako 

górnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany i uwięziony w Cieszynie (lub Goleszowie), gdzie w 

nieznanych okolicznościach zginął 1.01.1945 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-
1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Archiwum dr. n. 

med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (464); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 89; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 
176. 

 

PAWELEC ZBIGNIEW, 

Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej 

przedostawszy się do Generalnej Guberni – tam walczył z 

hitlerowskim okupantem jako partyzant. Ranny 4.06.1944 r. 

podczas walk, zmarł 10.06.1944 r. w okolicach Wolbromia.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 75; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 85. 
 

 

PAWLAS KAROL, 

Urodzony 3.10.1921 r. w Suchej Średniej - Zaolzie, zamieszkały 

w Cierlicku Dolnym, narodowości polskiej, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany i przetrzymywany w 

lokalnym więzieniu w Żywocicach, gdzie 6.08.1944 r. został 

zastrzelony w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 
1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 75; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, T.15 (125); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 52. 

 

 

 



PAWELCZYK EUGENIUSZ, pseud. „Genek”, 

Urodzony w 1917 r. w Łagiszy, dzielnica Będzina, syn Jana. Od 1928 r. należał do 

ZHP, do 45 ZDH im. Henryka Dąbrowskiego - wywiadowca, zastępowy. Od 1935 r. 

pełnił służbę wojskową w 75 PP. Z uwagi na stan zdrowia (chorował na gruźlicę) nie 

brał udziału w kampanii wrześniowej w 1939 r. Od 1940 r. zaangażowany w ruchu 

oporu – członek organizacji konspiracyjnej OOB, kolportował gazetkę „Nasze 

Sprawy”, prowadząc w swoim mieszkaniu również czytelnię prasy oraz nasłuch 

radiowy. Gdy 29.12.1941 r. gestapo przyszło go aresztować, był już poważnie chory. 

Po przeprowadzeniu rewizji, która nie przyniosła żadnych rezultatów, Niemcy 

opuścili dom. Zmarł tego samego dnia. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 85. 

 

PAWEŁEK WALENTY, 

Urodzony w 1915 r. w Leszczynach, pow. rybnicki. Do ZHP należał od 1930 r. w 

Leszczynach - drużynowy DH w okresie 1936/1937. Absolwent Gimnazjum w 

Rybniku w 1935 r. W 1937 r. przeniósł się do Chorzowa, gdzie był członkiem 1 DH 

im. Bolesława Chrobrego. Pracował jako pracownik umysłowy we „Wspólnocie 

Interesów” w Katowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

ruchu oporu – w chorzowskiej organizacji konspiracyjnej SZP, POP. Wobec 

odmowy podpisania V-listy zmuszony był opuścić Chorzów. Przy pomocy 

znajomych zatrudniony został w kopalni rudy w Konopiskach k/Częstochowy, gdzie 

zaangażował się także w działalność ruchu oporu. Poprzez donos aresztowany 

30.09.1944 r. i zastrzelony w Konopiskach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 85. 
 

PAWLASZCZYK ANTONI, 

Urodzony 10.10.1922 r. w Rybniku, mieszkaniec tej miejscowości. Od początku 

okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu – był żołnierzem 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK oraz harcerskiej organizacji konspiracyjnej w 

Gotartowicach. Aresztowany 12.02.1943 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie 

przetrzymywany był na okres śledztwa w bloku 2a, a po śledztwie skazany na pobyt 

w obozie i 26.03.1943 r. zarejestrowany jako więzień nr 111007. Zwolniony z 

obozu 6.10.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 308; APMA-B Ankieta z dn. 8.07.1975 (sygn. Mat./10490, nr inw. 161495); Relacja Józefa Sobika, jego 

pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

PETTERS GERARD, pseud. „Hardy”, 

Mieszkaniec Rybnika. W tym mieście uczęszczał do gimnazjum, zdając maturę w 

1934 r., aktywny harcerz DH przy gimnazjum. Do 1939 r. przebywał w Krakowie, 

lecz po rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej wrócił do Rybnika i zaangażował się w 

działalność organizacji konspiracyjnej PTOP. Był współredaktorem a także 

kolporterem pisma konspiracyjnego „Zryw”. W wyniku dekonspiracji PTOP, 

próbował wraz z kolegą Leonem Grzesikiem uciec za granicę, ale przyłapano ich, 

aresztowano i obaj dostali się do KL Auschwitz. Petters dostał się do obozu pod 

zmienionym nazwiskiem Wojciech Barcz. Pomagał przetrwać współwięźniom, o 

czym wspominają obozowi koledzy. Przeżył obóz i po wyzwoleniu, przez jakiś czas 



był pracownikiem Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Rybniku, a następnie 

przeniósł się do Warszawy i był naczelnym redaktorem miesięcznika Polityka. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, 
s. 241; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 23; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu  – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 359, 377, 381, 382, 383; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 272; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach 
koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 156.  

 

PERNAK STANISŁAW, 

Urodzony 30.04.1911 r. w Wilhelmsburgu k/Hamburga, syn Stefana - reemigranta z 

Niemiec. Początkowo uczęszczał przez dwa lata do Niemieckiej Szkoły Ludowej w 

Wilhelmsburgu. W 1920 r. z rodzicami powrócił do kraju - rodzina osiedliła się na 

krótko w Wielkopolsce a następnie zamieszkała w Królewskiej Hucie (w 

Chorzowie). W tym mieście ukończył szkołę powszechną i podjął naukę w Śląskich 

Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, które ukończył w 1929 r. 

Należał do 2 DH w Chorzowie, następnie do DH w ŚlTZN. Pracę podjął w 

Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie na stanowisku laboranta. 

Latem 1932 r. powołany został do odbycia służby wojskowej i skierowany na 

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty, poczym powrócił do pracy w 

Państwowej Fabryce Związków Azotowych. W połowie lat trzydziestych 

zwerbowany do sieci dywersji pozafrontowej przez pracowników Ekspozytury 2 

Oddziału II Sztabu Głównego WP i przeszedł specjalistyczne przeszkolenie 

sabotażowo-dywersyjne. Po rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej Polski od 

1.09.1939 r., nie powrócił do pracy i był bezrobotny. Pod koniec 1939 r. z polecenia 

Komendy Głównej Organizacji Orła Białego wyznaczony został na organizatora 

grup sabotażowo-kolejowych na Górnym Śląsku, więc aktywnie włączył się do 

pracy konspiracyjnej. Jego działalność nie uszła uwadze gestapo, więc 18.12.1940 r. 

został aresztowany i osadzony w więzieniach w: Cieszynie, Wrocławiu, 

Katowicach. Sądzony przez Oberlandesgericht (Wyższy Sąd Krajowy) w 

Katowicach. 13.11.1942 r. skazany na karę śmierci - zgilotynowany został w 

więzieniu katowickim 4.03.1943 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 85; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; 

Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut 
Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 38. 
 

PETERKO STANISŁAW, 

Urodzony 1913 r. w Czechowicach, syn Augustyna i Tekli. 

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Czechowicach, następnie 

uczył się w Gimnazjum w Cieszynie lecz szkoły tej nie ukończył. 

Pracował jako pomocnik kierowcy. Od szkolnych lat harcerz i 

członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W dniu Święta 

Zmarłych (1.11.1939 r.) uczestniczył w dekorowaniu wieńcem 

ozdobionym biało-czerwonymi szarfami – grobu Powstańców 

Śląskich na cmentarzu dziedzickim przy kościele NMP 

Wspomożenia Wiernych.  

Na skutek donosu do żandarmerii niemieckiej został aresztowany tego samego dnia 

i więziony przez kilka dni w Czechowicach, a następnie przewieziony na gestapo do 

Bielska. Dnia 13.11.1939 r. wywieziony został samochodem ciężarowym do lasku 

na „Silamie” koło Bielska wraz z M. Łaszczokiem, Franciszkiem Ślezińskim, 

 



doktorem Z. Różewiczem, adwokatem Schancerem, Marią Wojciechowską, 

Ferdynandem Mola, Franciszkiem Puchałą. Peterko i czterech współwięźniów 

(Łaszczok, Śleźinski, Różewicz i Schancer) zostali rozstrzelani, natomiast pozostali 

przy życiu świadkowie egzekucji, musieli zakopać ciała martwych współwięźniów. 

Po wyzwoleniu, 30.09.1945 r. dokonano ekshumacji zwłok z lasku w Starym 

Bielsku, i pochowano ich na cmentarzu dziedzickim przy kościele – gdzie leżą 

Powstańcy Śląscy – tam gdzie pamiętnego l listopada 1939 r. składali wieniec z 

szarfami o barwach narodowych, nie wiedząc że za kilka dni z rąk hitlerowskich 

oprawców zostaną uśmierceni. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli. 
 

PĘKAŁA ANTONI, 

Urodzony 1.12.1913 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, działacz 

harcerski w Tychach, pracownik umysłowy. Z chwilą wybuchu wojny 

prześladowany przez miejscowych renegatów. Aresztowany 13.09.1939 r. wraz z 

jedenastoma osobami z Mikołowa i rozstrzelany 17.09.1939 r. przez Niemców w 

Mikołowie-Groniach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 86; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

PĘKAŁA KORNELIA, 

Urodzona 13.03.1926 r. w Stonawie – Zaolzie, i zamieszkała w tej miejscowości 

(347), córka Karola i Barbary, narodowości polskiej, kuzynka Tadeusza, harcerka 

DH w Stonawie. Od początku okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu. 

Aresztowana 20.02.1945 r. w Karwinie za to, że nie chciała zdradzić kryjówki brata 

Maksymiliana. Rozstrzelana tego samego dnia tj. 20.02.1945 r. – na cmentarzu w 

Karwinie. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 182; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (072), T.15 (024); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 171. 

 

PĘKAŁA TADEUSZ, 

Urodzony 5.11.1924 r. w Stonawie - Zaolzie, zamieszkały w 

Olbrachcicach, syn Józefa, narodowości polskiej, student 

Gimnazjum w Orłowie, działacz HPC i ZHP w Stonawie. W 

okresie okupacji hitlerowskiej pracował jako górnik w kopalni 

„Gabriela” w Karwinie, działał w ruchu oporu. Aresztowany 

20.02.1945 r. w Karwinie II razem z Eugeniuszem Łaciakiem - w 

mieszkaniu Franciszka Gajduszka. 

Przetransportowany do więzienia w Cieszynie, i 2.04.1945 r. został rozstrzelany na 

cmentarzu żydowskim w Cieszynie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 44; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (072), T.15 (024, 099); J. Burek, nauczyciel, 

były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w 
Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 138. 

 

PIASECKI EDMUND, 

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany 14 lub 15.04.1940 r. przez gestapo w Chorzowie, i 

 



przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie 

udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; 
Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 

 

PIASECKI KAZIMIERZ, 

Urodzony w 1920 r. w Skarżysku, harcerz 7 ZDH (HR) w Strzemieszycach, uczeń 

Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany w grudniu 

1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.02.1941 

r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 10283. Zginął w tym 

obozie 16.06.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 86. 

 

PIĄTEK MARIAN, 

Urodzony w 1914 r. w Niwce – dzielnicy Sosnowca, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Andrzeja, harcerz 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania, nauczyciel. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Zginął w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 86. 
 

PIĄTKOWSKI STANISŁAW,  

Urodzony w 1924 r. w Orzegowie – dzielnica Rudy Śl., uczeń, harcerz 1 DH im. 

Tadeusza Kościuszki w miejscu zamieszkania. We wrześniu 1939 r. uczestnik 

oddziałów samoobrony Śląska w Orzegowie. Od końca 1939 r. zaangażowany w 

działalność ruchu oporu - należał do tajnej drużyny harcerskiej (gimnazjalnej). 

Aresztowany, i po kilku miesiącach został zwolniony z uwięzienia (nieznane miejsce 

uwięzienia). W obawie przed ponownym aresztowaniem ukrywał się w 

Koziegłowach, gdzie został rozpoznany i rozstrzelany 10.06.1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 86. 
 

PIEC ALFONS, 

Urodzony 19.06.1922 r. w Brzozowicach-Kamieniu – dzielnica Piekar Śląskich, i 

zamieszkały w tej miejscowości, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

6.03.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 26520. 

Zwolniony z obozu 3.04.1943 r., lecz na wskutek przeżyć obozowych zmarł 

23.02.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 152; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 86. 

 

PIECHACZEK KAROL, 

Urodzony 20.06.1915 r. w Cieszynie oraz zamieszkały w tej miejscowości, w 

młodości harcerz V DH, od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany, przetrzymany w więzieniu w Cieszynie - 

zginął 20.03.1942 r. w egzekucji zbiorowej, powieszony w egzekucji publicznej-

zbiorowej w Cieszynie „Pod Wałką”.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131. 

 

PIECHOCZEK STANISŁAW, 



Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku - absolwent gimnazjum w 1939 r. W 

okresie okupacji hitlerowskiej przedostawszy się do Generalnej 

Guberni – tam walczył z hitlerowcami jako partyzant. 

Aresztowany i rozstrzelany 4.08.1943 r. w Liszkach nad Sanem 

wraz z trzydziestoma mieszkańcami tej wsi. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 76; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 86. 

 

PIEKIEŁKO MIECZYSŁAW, 

Urodzony 12.09.1923 r. w Mikuszowicach Śl., syn Jana i Anny. Członek 

środowiskowej 5 DH im. Tadeusza Kościuszki w Mikuszowicach Śląskich, 

założonej w 1929 r. przez Leona Łaciaka, późniejszego hufcowego w Bielsku. W 

1939 r. zdobył harcerski stopień wywiadowcy. Członek Pogotowia Harcerzy w 

1939 r. Dnia 2.09.1939 r. grupa żołnierzy w mundurach polskich prosiła go, by 

wskazać im drogę, umożliwiającą połączenie z wycofującym się wojskiem polskim. 

Wyraził chęć zostania ich przewodnikiem (mając zaledwie 15 lat). Po odejściu tej 

grupy z ochotnikiem-przewodnikiem usłyszano strzał, a dopiero następnego dnia 

rodzice znaleźli ciało syna. Jak wyniknęło z rozpoznania przebiegu zajścia, został 

3.09.1939 r. zastrzelony przez bojówkarzy Freikorps’u. W czerwcu 1994 r. odbyła 

się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia Mieczysława 

Piekiełki dla mostu na rzece Białej – w rejonie dawnej „Bewelany”.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 86; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r. s. 72. 

 

PIEKNIK HELENA z d. SZYJA, pseud. „Hela”, 

Urodzona 9.03.1922 r. w Karwinie-Raj - Zaolzie, zamieszkała w 

Mostach (111), harcerka DH w miejscu zamieszkania. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu 

– żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ, łączniczka. 

Aresztowana 8.03.1944 r. i uwięziona w Cieszynie, a stamtąd 

28.03.1944 r. przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach.  

Po zakończonym śledztwie, 15.05.1944 r. przetransportowana do więzienia w 

Gliwicach, a później od 24.05.1944 r. więziona w Bytomiu, skąd 8.12.1944 r. 

zwolniona została do domu.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (282). 
 

PIERCHAŁA BENEDYKT, 

Urodzony 28.05.1924 r. w Rybniku-Ligocie. Harcerz III DH im. Stefana 

Żółkiewskiego w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zatrudniony jako robotnik w Hucie „Silesia” w Rybniku. Zaciągnięty przymusowo 

do armii niemieckiej zdezerterował. Został wiec aresztowany i skazany przez sąd 

 

 



wojskowy na sześć lat więzienia i przekazany do KL Stutthof gdzie przebywał do 

końca okupacji. Po wyzwoleniu w 1945 r. - do przejścia na emeryturę w 1979 r. 

pracował w Hucie „Silesia”. 
Bibliografia: L. Musiolik „Rybniczanie słownik biograficzny”, Rybnik 2000, s. 136. 

 

PIERCHAŁA WILHELM, phm, 

Urodzony 10.01.1911 r. W okresie 15.04.1929-14.09.1932 r. 

członek Komendy Hufca Harcerzy - gospodarz oraz referent PW i 

WP. Drużynowy I MDH im. A. Mickiewicza w Rybniku od 

15.09.1934 do 09.12.1935 r. Referent WF w Komendzie Hufca 

Harcerzy od lutego 1937 r. Prawdopodobnie, w okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność dla ruchu oporu. 

Stopień instruktorski podharcmistrza nadano w okresie 

międzywojennym. Odszedł na wieczną wartę 10.08.1990 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 220. 
 

 

PIERNIK ZBIGNIEW,  

Urodzony 2.07.1925 r. w Krakowie, zamieszkały w 

Czechowicach, syn Stefana i Karoliny z d. Gross. Od 1937 r. 

uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Dziedzicach i tam od 1937 

r. należał do I MDH im. ks. Józefa Londzina. W czasie okupacji 

hitlerowskiej pracował jako robotnik kolejowy w Oświęcimiu. 

Zginął 13.09.1944 r. w czasie bombardowania miasta 

Oświęcimia. Jego ciała nie odnaleziono.  
 

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 86, Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3, Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 
z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 13; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 73; Szymon Kubiesa, Harcerze w 

hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.  

 

PIERONCZYK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1922 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), syn Józefa - uczestnika II i III 

powstania śl., harcerz DH z Chorzowa, pracownik fizyczny huty „Kościuszko”, 

uczeń zawodu radiotechnika. Uczestniczył jako ochotnik - z bronią w ręku, w 

obronie Chorzowa we wrześniu 1939 r. Zatrzymany przez Niemców, w nieznanych 

okolicznościach został wraz z innymi harcerzami rozstrzelany 4.09.1939 r. na ul. 

Zamkowej w Katowicach. Matka rozpoznała go po osiemnastu latach na fotografii 

opublikowanej w polskiej prasie – kiedy to prowadzony był między innymi osobami 

na rozstrzelanie,  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87. 
 

PIETA HENRYK, 

Nauczyciel, działacz harcerski w Chorzowie, uczestnik obrony Chorzowa we 

wrześniu 1939 r. Rozstrzelany przez hitlerowców w tymże 1939 r. 

 

 



Bibliografia: Szymon Kędra i Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 
okupacji  – Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 93. 

 

PIETER JAN, 

Urodzony 4.07.1907 r. w Mostach (456) k/Jabłonkowa – Zaolzie, 

i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, 

kierownik Szkoły w Mostach, członek Macierzy Szkolnej, 

Beskidu Śląskiego i innych związków polskich na Zaolziu – także 

opiekun DH. Pracownik społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. w 

Mostach i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

gdzie został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 6879.  

Zwolniony z obozu 17.01.1941 r. i do końca okupacji pracował jako pracownik 

fizyczny w hucie w Trzyńcu. Odszedł na wieczną warte 1.11.1967 r. w Mostach. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (281). 
 

PIETREK JÓZEF, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 6.03.1920 r. w Rudzie Śl., zamieszkały w Kozłowej Górze, pow. 

tarnogórski, syn Tomasza i Marii z d. Badura, harcerz DH miejscu zamieszkania. 

Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

13.03.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 26792. 

Zginął w tym obozie 30.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

13301/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:15, 

określenie przyczyny zgonu to: Versagen des Herzens und Kreislaufes 

(niewydolność serca i układu krążenia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 156; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1295; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87.  
 

PIETREK WILIBALD, 

Urodzony w 1912 r. w Bytomiu - dzielnica Rozbark, syn Kleofasa, harcerz z 

Tarnowskich Gór, urzędnik. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP. Aresztowany, i 

przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 12.05.1942 r. – ścięty 

gilotyną. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w 

Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa 
pod red. A. Szefera, s. 33. 

 

PIETRONIEC WŁADYSŁAW, 

 

 



Urodzony 1.05.1922 r. w Łyżbicach – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Gustawa i Wiktorii z d. Walczak, narodowości polskiej. W młodości działacz 

harcerski w Trzyńcu, student. Od 15.01.1942 r. działał w ruchu oporu. Aresztowany 

i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr EH-1114. Zginął 19.02.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 1332/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

6:50, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Grippe” (nieżyt/katar jelit 

przy grypie). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1332; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze 
fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 125. 

 

PIETRUCHA KUNEGUNDA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 2.03.1910 r., mieszkanka Brzezin Śl. – dzielnica Piekar Śląskich, harcerka 

DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej POP. Aresztowana w nieznanych 

okolicznościach i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 15.10.1942 r. 

zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 22642. Zginęła w 

tym obozie 14.12.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., 505; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87. 

 

PIETRYGA KAROL, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 2.02.1916 r., mieszkaniec Radzionkowa, pow. tarnogórski, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany 18.04.1940 r. i przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie 8.02.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

10231. Zginął w tym obozie 24.11.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 80; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

PIĘTA HENRYK, 

 

 



Urodzony w 1919 r., zamieszkały w Chorzowie, harcerz DH gimnazjalnej w 

Chorzowie, pracownik umysłowy. We wrześniu 1939 r. jeden z czwórki (M. Moj, J. 

Marzec, I. Salamon), odważnych obrońców miasta Chorzowa, członków Pogotowia 

Harcerzy, bohaterów epizodu obrony centrum miasta, w wyniku którego zginęli 

3.09.1939 r. na skutek odniesionych ran postrzałowych wszyscy trzej harcerze 

(zobacz biogramy: J. Marca, M. Moja, I. Salamona). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87. 
 

PILARSKI WŁODZIMIERZ, 

Urodzony w 1901 r., mieszkaniec Grodźca – dzielnica Będzina, harcerz 6 ZDH im. 

Stanisława Żółkiewskiego w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - członek organizacji konspiracyjnej 

OOB. Aresztowany 12.03.1943 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie 17.05.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87. 
 

PILORZ TEODOR, 

Mieszkaniec Tychów, harcerz DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania, pracował jako komisarz policji. Zmobilizowany (ppor.), brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce z hitlerowcami dostał się do niewoli - 

internowany w obozie jenieckim we Lwowie, gdzie zaginął bez wieści.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 133. 

 

PILSZEK STEFAN, 

Urodzony 25.11.1916 r. w Tychach (Wartogłowiec), harcerz DH w hufcu Tychy. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - w 1942 

r. zginął w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 87; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

PIŁOCIK RUDOLF, 

Urodzony 12.05.1911 r., mieszkaniec Czechowic, uczęszczał do Szkoły 

Powszechnej w Czechowicach i tam wstąpił do ZHP. Następnie kontynuował naukę 

w Państwowym Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku, gdzie należał do I DH 

im. Tadeusza Kościuszki. W dniu 3.09.1939 r. wraz z kolegami, chcąc czynnie 

przeciwstawić się zbliżającym wojskom niemieckim, minował teren wzdłuż rzeki 

Iłownicy. Nieszczęśliwy przypadek spowodował, że nadleciały samoloty i jedna ze 

zrzuconych bomb trafiła w założoną minę, a ta przy detonacji zraniła śmiertelnie 

Rudolfa. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 88; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 74.  

 

PINCZER PAWEŁ, 

Urodzony w 1916 r. w Volika Kladuse - Jugosławia. Po przeniesieniu się rodziców 

do Polski, zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej, a następnie do Państwowego 

Gimnazjum w Bielsku, kończąc je egzaminem dojrzałości w 1935 r. Harcerz DH 



przy Gimnazjum. W 1938 r. ukończył szkołę podchorążych i nominowany na 

stopień podporucznika. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r., ranny pod Bydgoszczą. Po powrocie do okupowanego przez hitlerowców 

Bielska, zaangażował się w działalność konspiracyjną – w organizacji „Powoła” 

(„Łańcuch Wolnych Polaków”), która następnie weszła w skład ZWZ. Doceniany 

organizator ruchu konspiracyjnego AK Obwodu Bielsko. Aresztowany w 

październiku 1942 r. za działalność w ruchu oporu, wywieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach i więzienia w Katowicach. Zginął w marcu 1943 r. w 

więzieniu w Katowicach lub w KL Auschwitz. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 88; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 75, 76; M. Heller Ruch oporu na Śląsku 
Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 

PISZCZEK JÓZEF RUDOLF, hm, 

Urodzony 18.10.1902 r. w Karwinie-Kopalnia - Zaolzie, syn 

Andrzeja i Marii z d. Szwanda. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej pracował jako pomocnik piekarza. Ukończył Polskie 

Gimnazjum Realne w Orłowej - matura w 1921 r., a następnie 

Szkołę Przemysłową w Karwinie w 1925 r. Od 1.12.1925 do 

30.04.1926 r. pracował jako ślusarz kopalni „Henryk”, potem w 

kopalni „Jan” w Karwinie. 

Od 1.10.1927 do 30.06.1929 r. pracownik w Konsulacie RP w Ostrawie jako 

pomocnik kancelaryjny, w okresie 1.07.1929 do 30.06.1930 r. zatrudniony w 
firmie Moritza Kohna w Czeskim Cieszynie. Pracował w Macierzy Szkolnej, był 

komendantem polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwinie, głównym 

komendantem Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji, w stopniu instruktorskim 

harcmistrza. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości. 

We wrześniu wraz z rodziną ewakuował się na wschód. Dotarł do Lwowa, gdzie 

23.03.1940 r. został aresztowany i z lwowskiego więzienia wywieziony w głąb 

ZSRR, gdzie zaginął w nieustalonych okolicznościach.  

Postscriptum: W 1947 r. w Sądzie Powiatowym w Karwinie został uznany za 

zmarłego.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 121-122; Biogram opracowany w całości w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 193; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 

131; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113; Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik 
biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 199; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (072); 

S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 87. 

 

PIWOWAR HUBERT, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urodzony 31.10.1922 r. w Brzozowicach-Kamieniu – dzielnica Piekar Śląskich, i 

zamieszkały w tej miejscowości, syn Emanuela i Marii z d. Giza, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Auschwitz, gdzie 6.03.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień 26522. Zginął w tym obozie 8.06.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 10286/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

23:05, określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh bei Körperschwäche (biegunka 

przy osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 152; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1283; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 88. 
 

PIWOWAR LEONARD, 

Urodzony 4.08.1923 r. w Brzozowicach-Kamieniu – dzielnica Piekar Śląskich, i 

zamieszkały w tej miejscowości, syn Piotra i Zofii z d. Kuhna, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

5.06.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 37398. 

Zginął w tym obozie 16.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

15257/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:45, 

określenie przyczyny zgonu to: Versagen des Herzens und Kreislaufes 

(niewydolność serca i układu krążenia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 178; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 241; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 88. 
 

PLANETORZ WŁADYSŁAW, phm, 

Urodzony w 1910 r. w Ciskach, pow. kozielski, syn Józefa, jeden z pierwszych 

absolwentów Gimnazjum Polskiego w Bytomiu w 1935 r., później student 

slawistyki na Uniwersytecie w Królewcu, we Wrocławiu, bardzo aktywny działacz 

społeczny, członek komitetu redakcyjnego polskiej gazetki szkolnej „Idziemy”. Do 

ZHP należał od 1927 r. w Lublińcu. Był kierownikiem Wydziału Zuchowego w 

Naczelnictwie ZHP w Niemczech, komendantem obozów zuchowych. Od wiosny 

1939 r. członek zarządu ZHP w Niemczech, stopień instruktorski podharcmistrz. W 

lipcu 1939 r. wcielony przymusowo do armii niemieckiej. Aresztowany 23.04.1941 

r. we Wrocławiu pod zarzutem zdrady państwa – zaangażowany w ruchu oporu. 

Skazany na 4 lata twierdzy - więziony we Wrocławiu, Brzegu, Jaworzu a stamtąd 

wywieziony do KL Auschwitz, a po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen. W więzieniach nabawił się gruźlicy płuc. Zginął 16.02.1944 r. w twierdzy 

kłodzkiej. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 88. 

 

PLES CZESŁAW, pseud. „Sęk”, 

Urodzony w 1924 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Wincentego, uczeń, harcerz 99 ZDH im. Andrzeja Małkowskiego w Sosnowcu-

Modrzejów. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - 

członek zastępu Szarych Szeregów Zagłębiowskiej Chorągwi ZHP, zajmował się 

m.in. rozprowadzaniem nielegalnych kartek żywnościowych, kolportażem gazetek i 

biuletynów, organizacją akcji sabotażowych na terenie kombinatu chemicznego w 

Kędzierzynie. Aresztowany w 1943 r. w Sosnowcu, i w transporcie zbiorowym 



przewieziony do KL Mathausen-Gusen. Zginał w tym obozie z wycieńczenia w 

1945 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 88. 
 

PLOCH ERYK, 

Mieszkaniec Nowej Wsi – dzielnica Rudy Śląskiej, członek kręgu 

starszoharcerskiego w miejscu zamieszkania, oraz DH obserwacyjno-meldunkowej 

na wieży „Lech” w Wirku - Ruda Śl. w dniach od 20.08. do 3.09.1939 r. Zginął w 

czasie działań wojennych - w nie wyjaśnionych okolicznościach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 89. 
 

PLUTA LEON, 

Urodzony 20.06.1917 r. w Bottrop Westfalia, mieszkaniec Biertułtów k/Radlina, 

pow. rybnicki. syn powstańca śląskiego, reemigranta z Niemiec, brat Franciszka, Po 

ukończeniu szkoły podstawowej w 1931 r. rozpoczął pracę w handlu, dokształcając 

się w szkole zawodowej, zatrudniony jako kierownik sklepu. Bardzo aktywny 

harcerz – przyboczny II DH im. Władysława Jagiełły, członek Kręgu 

Starszoharcerskiego przy szczepie im. A. Małkowskiego w Radlinie-Biertułtowy. W 

1940 r. został przez okupacyjny Arbeitzamt skierowany do pracy przymusowej w 

miejscowości Blachownia – do robót ziemnych. W 1943 r. samowolnie opuścił 

firmę w której dotychczas pracował i zaangażował się w przynależność do 

partyzantki na terenach woj. dąbrowskiego i woj. krakowskiego. Niestety, wraz z 

kolegą podczas jednej z akcji zostali rozpoznani przez „szupoka”, którego rozbroili. 

Aresztowani wiosną 1944 r. i przetransportowani do więzienia w Sosnowcu na 

Ostrej Górce. Zginął w Sławkowie 15.05.1944 r., - powieszony w publicznej 

egzekucji wraz z pięcioma Polakami, uczestnikami ruchu oporu.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 98; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację 

Jadwigi Piontek z d. Pluta), skor. 2; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 76. 

 

PLUTA MARIA, hm, 

Urodzona 20.06.1914 r. Do ZHP wstąpiła 1.10.1932 r. 

Drużynowa 3 ŻDH przy SP w Rybniku-Ligocie od 1934 do 1936 

r. W latach 1937-1939 komendantka Hufca Żeńskiego w 

Rybniku. W 1940 r. zaangażowana w działalność konspiracyjną. 

Po zakończeniu wojny, w październiku 1945 r., Komenda 

Chorągwi powierzyła jej funkcję komendantki Hufca Żeńskiego 

w Rybniku. Funkcję tę pełniła do 1948 r. W latach 1946-1948 

była członkinią Komendy Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej 

Harcerek.  

W 1956 r. wróciła do pracy w odrodzonym ZHP. Przy Liceum Pedagogicznym w 

Rybniku zorganizowała drużynę harcerską - kuźnię kadr harcerskich. Założyła 

Harcerską Spółdzielnię Uczniowską oraz zespół artystyczny. Była inicjatorką 

połączenia hufców Rybnik-Miasto i Rybnik-Powiat w jeden Hufiec Ziemi 

Rybnickiej. W latach 1957-1961 pełniła funkcję zastępcy komendanta hufca, a od 

1964 r. - opiekunki szczepu przy II LO w Rybniku. Członkini Rady Hufca w latach 

1965-1967, Komisji Historycznej Hufca w latach 1969-1971 oraz Kręgu Instruktora 

Seniora przy Komendzie Hufca Rybnik od 1982 r. Wielokrotna organizatorka i 

komendantka kursów, obozów stałych i wędrownych. Odznaczona Złotym Krzyżem 

 



„Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla 

Hufca Rybnik” i honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień 

instruktorski harcmistrz nadano Rozkazem Naczelniczki Harcerek nr 8 z 15.06.1948 

r. Weryfikacja stopnia Rozkazem KChK L3/58 z 15.03.1958 r. Odeszła na wieczną 

wartę 11.07.1995 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 164/165. 

 

PLUTA WŁADYSŁAW, 

Mieszkaniec Biertułtów. Harcerz DH im. Władysława Jagiełły w Biertułtowicach. 

W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc dyżur w urzędzie 

gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie za czynny 

opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i przewiezieni 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi jako żywą 

tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy Wehrmachtu 

(za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. 

Następnie wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”. W kilka dni 

później, wywiezieni do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku - 

zrobiono sąd polowy, oskarżając ich podczas bicia i poniżania jako morderców 

volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku. Po jakimś czasie 

zwolniony do domu, natychmiast zaangażował się w działalność ruchu oporu.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

PŁACZEK ALFONS, 

Urodzony w 1916 r. w Chorzowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1928 r. 

należał do I DH im. Bolesława Chrobrego – funkcjonującej przy Szkole 

Podstawowej w Chorzowie. Później uczęszczał do Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych w Katowicach, które ukończył w 1938 r. i tam także należał 

do ZHP. Przed wybuchem wojny pracował w hucie „Pokój” w Nowym Bytomiu. 

Przed zapowiadanym wybuchem wojny był ewakuowany na wschód wraz z 

pracownikami huty. Po powrocie z ewakuacji, zaangażował się w działalność ruchu 

oporu (nie ustalona nazwa organizacji – utworzona przez harcerzy). Zajmował się 

kolportowanie gazetki konspiracyjnej „Świt”. Nie jest znana dalsza działalność 

konspiracyjna tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 102. 

 

PŁACZEK ZDZISŁAW,  

Urodzony w 1917 w Łagiszy – dzielnica Bytomia, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Stefana i Agnieszki z d. Bałdyk, harcerz - zastępowy 55 ZDH im. 

Zawiszy Czarnego w Zielonej k/Będzina, technik górnik. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, od stycznia 

1940 r. zaangażowany w działalność ruchu oporu – konspiracyjnej OOB, 

organizator tajnego harcerstwa w Niepiekle. Aresztowany 29/30.06.1942 r. i 

przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po przesłuchaniach, 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 3.10.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 34035/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:20, określenie przyczyny zgonu to: Bronchopneumonie 

(zapalenie płuc i oskrzeli). 



Postscriptum: Inna wersja wydarzeń to ta, że w czasie transportu więźniów z 

Mysłowic do KL Auschwitz uległ poparzeniu – nie wiadomo w jakich 

okolicznościach, w wyniku czego zmarł 24.08.1942 r. 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1003; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 89. 

 

PNIOK ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 18.01.1915 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), zamieszkały w 

Chorzowie, harcerz DH w Szkole Powszechnej nr 15 w miejscu zamieszkania, 

pracownik umysłowy. Zmobilizowany (podoficer rezerwy), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii zaangażował się w działalność 

ruchu oporu - członek kierownictwa chorzowskiego POP, organizował werbunek do 

pracy podziemnej. Aresztowany 15.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 6.07.1940 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 1326. Zginął w tym obozie 14.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 38; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 134. 

 

PODLEŚNY PAWEŁ, 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 17.05.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Czesława i Berty z d. 

Szymura, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII DH im. Witolda Regera w 

Gotartowicach. Członek PTOP od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej. Kolporter 

prasy podziemnej „Zew Wolności”. Aresztowany 13.06.1942 r. i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został 17.07.1942 

r. jako więzień nr 47714. Zginął 21.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

23694/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:55, 

określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt 

żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 140; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 
hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 

Katowice 1998, s. 199, 402; APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 1150, nr id. 22090; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, 
Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 92; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 89. 
 

 

 



POGODA JÓZEF, 

Urodzony w 1919 r. w Grodżcu, i tam zamieszkały. Od 1936 r. harcerz 6 

zagłębiowskiej DH im. Stefana Żółkiewskiego. Z rozpoczęciem się okupacji 

hitlerowskiej, zaangażowany w harcerskim ruch oporu - uprawianie małego 

sabotażu (sabotowanie wydobycia węgla, niszczenie urządzeń (palenie silników 

elektrycznych), wykręcanie bezpieczników, niszczenie pasów transmisyjnych, 

wiertarek elektrycznych, napędów potrząsalni itp. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 292. 
 

POLAK HENRYK, phm, 

W latach 1928-1930 zastępowy w DH w Gierałtowicach. W 

okresie 1934-1936 r. zastępowy w MDH przy Seminarium 

Nauczycielskim w Pszczynie i drużynowy Gromady Zuchów przy 

Szkole Ćwiczeń w Pszczynie. Po ukończeniu seminarium - 

drużynowy GZ w Rydułtowach i IV DH w Świerklanach 

Górnych. Członek Komendy Hufca w Żorach, stopień 

instruktorski podharcmistrz. Podczas kampanii wrześniowej 

17.09.1939 r. ranny i wzięty do niewoli.  

Od 18.01.1942 r. zaangażowany w działalność ruchu oporu w Gierałtowicach. Od 

stycznia 1945 r. we francuskim ruchu oporu, a następnie - w Polskich Siłach 

Zbrojnych na Zachodzie. W latach 1959-1978 członek KPH w Katowicach i 

Kochłowicach. Od 1981 r. członek Komisji Historycznej Hufca Rybnik. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 222. 
 

POLOCZEK ENGELBERT. 

Urodzony w 1912 r. w Chorzowie Batorym (Hajduki Wlk.), i zamieszkały w tej 

miejscowości. Od 1925 r. należał do ZHP, długoletni drużynowy 1 DH im. ks. Józefa 

Poniatowskiego w miejscu zamieszkania, wykształcenie średnie. Po odbyciu 

obowiązkowej służby wojskowej był przez jakiś czas bezrobotny, następnie 

pracował jako pracownik fizyczny, potem umysłowy. Zmobilizowany (stop. wojsk. 

ppor.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w 75 PP. Zepchnięty w walce 

z hitlerowskim agresorem na tereny wschodnie, tam dostał się do sowieckiej niewoli 

- internowany w obozie jenieckim w Kozielsku (ZSRR). Zaginął bez wieści.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 89. 
 

POLOCZEK FRANCISZEK, 

Urodzony w 1923 r. w Rudzie Śl., i zamieszkały w tej miejscowości, syn Alfonsa, 

uczeń, zastępowy DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu zamieszkania. Jako 

ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po zakończeniu wojny 

obronnej organizator ZHP, zaangażowany w ruchu oporu - członek konspiracyjnej 

komendy hufca w Rudzie Śl. Zginął 19.02.1942 r. w nieznanych okolicznościach. 

Pośmiertnie odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 90. 
 

POLOK KAROL, 

Urodzony 16.08.1921 r. w Suchej Średniej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, harcerz DH w Suchej Górnej, student. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

 



Blechhammer (Blachowni) – do zakładów chemicznych produkujących syntetyczną 

benzynę. Zmarł 10.12.1941 r. po przyjeździe do domu - na zapalenie opon 

mózgowych oraz na wskutek złych warunków pracy i wycieńczenia organizmu 

przez niedożywienie. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (522). 

 

POLOK RAFAŁ, 

Urodzony 23.04.1923 r. w Żywocicach – Zaolzie, i zamieszkały 

w tej miejscowości (21), narodowości polskiej, harcerz DH w 

Suchej Górnej, student gimnazjum cieszyńskiego. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Zastrzelony 

6.08.1944 r. w egzekucji zbiorowej w Żywocicach. W tym 

bowiem dniu - 6 08.1944 r. tj. w niedzielę rano, gestapo 

zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie dwóch 

oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcy - rozstrzelano 36 

mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (598); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 193; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 

1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 198. 
 

POLOK TEOFIL, HO,  

Urodzony w 1919 r. w Mikołowie, harcerz DH - członek Rady Drużyny w miejscu 

zamieszkania, stopień instruktorski Harcerz Orli. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - żołnierz AK w Mikołowie. 

Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony w 1940 r. do KL Dachau. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 144; Harcerstwo w latach wojny i 

okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

PONIATOWSKA JANINA, phm, 
Urodzona 1908 (lub 1909) r. na Ukrainie. W 1918 r., gdy zginął 

ojciec, matka z małą Janką przedostały się do Rumunii, gdzie 

Janka ukończyła szkołę powszechną i średnią. Prawdopodobnie 

ukończyła gimnazjum żeńskie w 1927 r. i po maturze wyjechała 

do Polski – do Krakowa. Podjęła studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Już w czasie studiów należała do Akademickiej 

ŻDH „Watra”. W latach 1929-1930 wraz z druhną Marylą 

Wojtalik prowadziły drużynę „Watry”.  

Na pierwszym obozie, który miał miejsce w 1930 r. w Glince k/Ujsół w Beskidzie 

Żywieckim – pełniła funkcję zastępczyni komendantki obozu. Stopień instruktorki 

podharcmistrza otrzymała w 1930 r. W tym też roku, po ukończeniu studiów, 

otrzymała posadę nauczycielki języka francuskiego w państwowej Koedukacyjnej 

Szkole Handlowej w Białej Krakowskiej. W szkole tej założyła III DH im. Marii 

Konopnickiej. Przy dotychczas istniejących drużynach żeńskich w Białej (I ŻDH 

im. Emilii Plater i II ŻDH im. Królowej Jadwigi) na polecenie Krakowskiej 

Komendy Chorągwi Harcerek – Janina tworzy Hufiec. Zakładała nowe drużyny w 

szkołach podstawowych i średnich. Organizowane były z inicjatywy Hufca wyjazdy 

 

 



na obozy i kolonie. W 1931 r. była komendantką obozu Hufca Harcerek Biała 

Krakowska w miejscowości Cisiec. Tą samą funkcję pełniła na obozie w 1932 r. 

miejscowości Jachówka, w 1933 r. w miejscowości Poronin-Olcza, w 1934 r. w 

miejscowości Nowa Wieś k/Krynicy, w 1935 r. w miejscowości Straconka oraz na 

Zlocie w Spale. Od 1936 r. Janina przeniosła się na Wołyń do Krzemieńca, gdzie 

uczyła języka francuskiego i była wychowawczynią I klasy gimnazjalnej. W 

Krzemieńcu w dalszym ciągu z wielkim zaangażowaniem pracowała w Wołyńskiej 

Komendzie Chorągwi i w Hufcu Krzemienieckim. Prowadziła szkolenia i kursy, 

była stale blisko młodzieży. Jesienią 1939 r. władze radzieckie ze wzmożona siłą 

prześladowały Polaków. Likwidowane były polskojęzyczne szkoły, nastąpił 

masowy wywóz Polaków w głąb Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Janina wraz z 

matką udzielała daleko idącej pomocy pokrzywdzonym rodzinom – pomagała w 

ewakuacji, zabezpieczała ich majątek, organizowała dla wygnańców paczki 

żywnościowe. Przystąpiła w tym okresie do pracy konspiracyjnej zorganizowanej 

przez Chorągiew Wołyńską. Pod koniec 1940 r., na skutek donosu została 

aresztowana przez Ukraińców i osadzona w krzemienieckim więzieniu. Gdy jednak 

zbliżały się wojska niemieckie do granic ZSRR, ludność miejscowa uwolniła 

więźniów i umożliwiła im ucieczkę. Niestety, niedługo po uwolnieniu, ponownie 

została aresztowana przez Gestapo i ukraińską policję. Pod koniec 1941 r. wraz z 

grupę Polaków została rozstrzelana. Miejsce jej egzekucji i pochówku nie jest 

znane.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 90; K. Wójcicka: Żeński ruch...; Dokument 

Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek 

i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i 

harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa 

Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 8-15. 
 

POPEK EUGENIUSZ, 

Urodzony 20.10.1920 r., zamieszkały w Karwinie – Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie 29.02.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 706; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

PORWIT JÓZEF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 8.03.1913 r. w Pszczynie, i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. Przed wybuchem wojny pracował w Kasie Chorych w 

Pszczynie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W 

Wadowicach uciekł z niewoli, lecz do Pszczyny nie wrócił z obawy przed 

 



aresztowaniem. W listopadzie 1939 r. zaangażował się w działalność ruchu oporu - 

organizacji konspiracyjnej SZP. W grudniu 1940 r. wyjechał do Karwiny - pracował 

w kopalni „Gabriela”. Aresztowany w październiku 1942 r. pod zarzutem 

uczestniczenia w ruchu oporu, więziony był w Cieszynie (ok. dwa tygodnie), a 

stamtąd przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Dnia 

11.05.1943 r., przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 11.05.1943 r. zarejestrowany 

został w obozowej ewidencji jako więzień nr 121241. 18.01.1945 r. brał udział w 

marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., i dzięki 

szczęśliwym okolicznościom – w Jastrzębiu (20.01.1945 r.) uciekł z kolumny, ukrył 

się i po paru dniach powrócił do Pszczyny. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 339; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 248-249. 

 

POWADA WILHELM, 

Urodzony 24.01.1920 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości harcerz IV DH w 

Cieszynie. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. Nieznane są okoliczności przedostania się do Francji do PSZnZ, lecz tam 

walczył z Niemcami jako pancerniak l Pułku PSZ. Zginął 9.08.1944 r. pod 

Soignolles  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

POWAŁA ALOJZY, 

Urodzony 31.01.1923 r., mieszkaniec Knurowa, pow. rybnicki, syn Augusta i Marii 

z d. Mazurek, uczeń, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. Od 

początku okupacji hitlerowskiej współorganizator miejscowej-harcerskiej tajnej 

knurowskiej organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie wiadomości o 

sytuacji międzynarodowej i działaniach frontowych oraz rozpowszechnianie ich 

wśród zaufanych rodaków. Członkowie organizacji przeprowadzali sabotaże w 

zakładach pracy, polegające na unieruchamianiu różnych maszyn i urządzeń, 

doprowadzili dwukrotnie do wykolejenia pociągów towarowych na linii Knurów - 

Szczygłowice i do wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 

2.06.1942 r. w czasie masowych aresztowań w Knurowie i przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie 26.08.1942 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 61618. Zginął w tym obozie 15.09.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 30749/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

20:40, określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh bei Körperschwäche 

(katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 207; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 743; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 90; 
Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 

 

POWOLNY LEON, pseud. „Dobrzyński”, 

Urodzony w 1884 r. w Grabowie nad Prosną, członek ZHP w Niemczech - długoletni 

przewodniczący i działacz harcerski. Zawodowo dyrektor Banku Ludowego w 

Opolu, aktywny działacz polonijny. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany 

w działalność ruchu oporu (stop. wojsk. ppor.), komendant obwodu rolniczego 

Inspektoratu ZWZ/AK Opole pseud. „Skorpion”. Aresztowany 19.05.1943 r. i 

skazany na śmierć - ścięty gilotyna 30.10.1944 r. w Brandenburgu. 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 90. 
 

PROCEK FLORIAN, 

Mieszkaniec Rybnika. Uczeń Gimnazjum w Rybniku. Harcerz I DH im. Adama 

Mickiewicza w Rybniku. Od początku okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej POP. W patriotycznym 

porywie nocą 11.11.1939 r. wywiesił polską flagę na kominie garbarni w Rybniku. 

Chcąc przedostać się na zachód, gdzie formowało się wojsko polskie (PSZnZ), 

dostał się w 1940 r. do Generalnej Guberni a stamtąd zamierzał podążać przez 

Węgry dalej – na Zachód. Został jednak przyłapany na próbie przekraczania granicy 

i po przetrzymywaniu przez jakiś czas w więzieniu, rozstrzelany wraz z innymi 

Polakami w lipcu 1940 r. w lesie pod Olsztynem k/Częstochowy. Zwłoki ofiar tej 

egzekucji pochowano dopiero w grudniu 1946 r. na Cmentarzu Wojskowym w 

Częstochowie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 143; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z 

dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 65; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 90. 
 

PROKOP OLGA z d. KAMlŃSKA, 

Urodzona 21.07.1922 r. w Brogach, woj. tarnopolskie, i zamieszkała w Katowicach, 

córka Eugeniusza i Ireny z d. Rolicka. W Katowicach uczęszczała do szkoły 

powszechnej i do Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego. Od lat dziecięcych mocno 

i trwale związała się z ideą harcerstwa. Już w szkole powszechnej należała do 

gromady zuchowej, a w latach gimnazjalnych do 16. DH. W 1939 r. była przyboczna 

4. Drużyny Katowickiej. Bolesne losy bohaterskich harcerek i harcerzy broniących 

Katowic oraz przybierające na sile prześladowania Polaków na Śląsku sprawiły, że 

zdecydowała się na opuszczenie kraju, marząc o czynnym uczestnictwie w walce o 

wolność i niepodległość. W październiku 1939 r. przedostała się na Węgry wraz z 

dużą grupą harcerzy śląskich. W obozie polskim w Szemleszolos nadal zajmowała 

się działalnością harcerską. Tam też ukończyła gimnazjum zorganizowane dla 

młodzieży polskiej przez hm. Zbigniewa Trylskiego, Naczelnika Harcerzy. Tam 

zaangażowała się w działalność ruchu oporu, brała udział w akcji „Dorsze” na 

Węgrzech; konwojowała przez granicę węgiersko-jugosłowiańską zbiegłych z obozu 

jenieckiego Anglików. Aresztowana 19.06.1941 r. w Belgradzie i przewieziona do 

Sofii, a następnie do Wiednia i Berlina. Dnia 17.12.1942 r. skazana na śmierć, 

została ścięta 9.03.1943 r. w więzieniu w Berlinie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 330; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 90; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, 

W-wa 1983 r., s. 431. 

 

PRZEGENDZA (imię nieznane), 

Urodzony w 1912 r., mieszkaniec w Bielszowicach – dzielnicach Rudy Śl. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek 

drużyny starszoharcerskiej w Bielszowicach, żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Zginął w 1942 r. w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 91. 

 

PRZEWDZIK RYSZARD, 

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany 14 lub 15.04.1940 r. przez gestapo w Chorzowie, i 



przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie 

udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. 
s. 60 - Zeznanie Jana Maloty. 

 

PRZEŹDZIECKI JANUSZ (vel PŁOŃSKI), pseud. „Pełka”, „Prawdzic”, 

Urodzony 2.04.1912 r. w Leśniczu k/Łodzi, syn Wacława. Do szkoły powszechnej 

uczęszczał w Inowrocławiu, Warszawie i Bielsku (w miejscowościach, w których 

służbę pełnił ojciec jako wojskowy – generał brygady). Drużynowy III DH im. 

Kazimierza Pułaskiego w Bielsku. Maturę zdawał w 1931 r. w Państwowym 

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Po maturze wstąpił do Szkoły 

Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Na skutek wady wzroku, w rok 

później przeniósł się do Szkoły Podchorążych Artylerii i ukończył ją w 1934 r. w 

stopniu podporucznika. Rozpoczął służbę wojskową w 14 Pułku Artylerii Lekkiej w 

Poznaniu. W 1938 r. został przeniesiony do 13 Dywizjonu Artylerii Konnej w 

Kamionce Strumiłłowskiej. Z dywizjonem tym, wchodzącym w skład Kresowej 

Brygady Kawalerii, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W październiku 

1939 r. przedostał się do Warszawy i tam zaangażował w działalność konspiracyjną 

– w ruchu oporu. Został członkiem Tajnej Armii Polskiej, która weszła w skład 

Armii Krajowej. Dnia 23.06.1943 r., podczas konspiracyjnego zebrania, został 

aresztowany przez gestapo. Przewieziony na Aleje Szucha, bardzo torturowany 

podczas przesłuchań, zmarł 26.06.1943 r.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 91; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 77, 78.  

 

PRZEŹDZING BRUNO, 

Urodzony 16.12.1913 r. w Wielopolu k/Rybnika. Po szkole 

powszechnej uczeń Gimnazjum w Rybniku, gdzie zdał maturę w 

1934 r. Harcerz XI DH im. Żwirki i Wigury w Wielopolu, 

następnie IV DH im. Henryka Sienkiewicza w Rybniku. Pracował 

w rybnickim Starostwie, zaś od 1936 r. jako sekretarz w Urzędzie 

Gminnym w Wielopolu i tam wykazywał wielką aktywność 

społeczną – założył między innymi Organizację Młodzieży 

Powstańczej, był prezesem Związku Obrony Kresów Zachodnich.  

Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej ostentacyjnie demonstrował swoją polskość 

za co został aresztowany i wywieziony do Mauthausen-Gusen gdzie zginął 

11.12.1941 r. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 45; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 145; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 
1989, s. 100; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; W ocalałej 

kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego 

Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 89. 
 

PRZEŹDZINK RYSZARD, 

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

aresztowania. Aresztowany w dniach 14 lub 15.04.1939 r. i osadzony w więzieniu 

 



lub obozie którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego 

harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 
 

PRZYBYŁA JAN, vel SIERAKOWSKI JAN, pseud. „Werkas”, „Refleks”, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1884 r. w Sierakowicach, pow. toszecko-gliwicki, syn Teodora i 

Karoliny z d. Franosz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako robotnik w 

hucie w Zabrzu. W latach 1903-1907 uczeń Seminarium Wychowania Narodowego 

Wincentego Lutosławskiego, jednego z organizatorów ruchu „ELEUSIS”, studiował 

w Wyższej Uczelni Rolniczej w Galicji, gdzie zetknął się z ruchem skautowym. 

Czynny w akcji propagandowej na rzecz polskości w czasie wyborów do 

Reichstagu, korespondent „Katolika”, „Gazety Ludowej”, „Kuriera Śląskiego” i 

„Iskry”. W 1919 r. osiedliwszy się w Sosnowcu (nie miał prawa wracać na Śląsk) 

został organizatorem pomocy materialnej na rzecz I Powstania Śl., następnie szefem 

sekcji organizacyjnej Komisariatu Rad Ludowych Śląskich. Po powrocie na Śląsk 

od 1920 r. pracownik Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, po III powstaniu - 

inspektor. Współzałożyciel i redaktor „Kocyndra”. W okresie międzywojennym 

członek Zarządu Oddziału Śląskiego ZHP i kierownik Wojewódzkiego Biura 

Prasowego w Katowicach, następnie naczelnik gminy i przewodniczący KPH w 

Chropaczowie. Po powrocie z tułaczki wojennej w 1939 r., osiadł w Krakowie pod 

zmienionym nazwiskiem. Rozpoznany przez Niemców, aresztowany został 

12.04.1942 r. wraz z żoną i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 39217. Zginął w tym 

obozie 11.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19491/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:50, określenie 

przyczyny zgonu to: Herzmuskeldegeneration (zawał mięśnia sercowego). 

Odznaczony Gwiazdą Górnośląską i Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1463; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 91. 

 

PRZYBYŁA JAN, 

Mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. W 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie 

wiadomości o sytuacji międzynarodowej i działaniach frontowych oraz 

rozpowszechnianie tych wiadomości wśród zaufanych rodaków. Członkowie 

organizacji przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy - unieruchamianie różnych 

maszyn i urządzeń, doprowadzili do wykolejenia pociągów towarowych na linii 

Knurów — Szczygłowice, do wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. 

Aresztowany 2.06.1942 r., przewieziony został do więzienia śledczego w 

 



Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 
 

PRZYBYŁEK JAN,  

Mieszkaniec Miasteczka Śląskiego, pow. tarnogórski, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Aresztowany w lutym lub marcu 1941 r., skazany na 3 lata pobytu w 

obozie koncentracyjnym w związku z czym przetransportowany został do KL Gross-

Rosen. Zginął w czasie ewakuacji więźniów z tego obozu w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 92. 
 

PRZYWARA PAWEŁ, 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 16.11.1916 r., zamieszkały w Suchej Górze – dzielnica Bytomia, harcerz 8 

DH im. Jana Zamoyskiego w miejscu zamieszkania, uczeń Szkoły Kadetów. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - łącznik 

organizacji konspiracyjnej POP, OZNP. Aresztowany 19.05.1941 r. i wpierw 

przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończeniu przesłuchań 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 13.03.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 26791. Zginął w tym obozie 14.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 156; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 92. 

 

PSZCZÓŁKA KAROL, 

Urodzony 28.01.1923 r. w Łyżbicach k/Trzyńca - Zaolzie, harcerz DH w Trzyńcu i 

Karwinie, uczeń Szkoły Przemysłowej w Karwinie. W 1939 r. przedostał się na 

Węgry, gdzie zdał maturę i został przeszkolony do walki dywersyjnej. Skierowany 

na Śląsk Cieszyński działał jako dowódca grupy dywersyjnej ZWZ w Boguminie - 

przeprowadzając sabotaże. Pracując w Hucie „Witkowice” przygotowywał akcję 

wysadzenia huty w powietrze. Aresztowany w grudniu 1940 r. w Ostrawie, i na 

mocy wyroku sądu wojennego został rozstrzelany 3.05.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 92; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej 
oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

PTASZYŃSKA IRENA, 

Urodzona 18.06.1919 r. w Oświęcimiu, córka Władysława i Kazimiery z d. Sermak. 

Do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum uczęszczała w Oświęcimiu. 

Potem podjęła studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz 

wybuch drugiej wojny światowej uniemożliwił jej ukończenie studiów. Od 

szkolnych lat była bardzo aktywną harcerką. Po założeniu KL Auschwitz 

zainicjowała utworzenie grupy druhen gotowych nieść pomoc więźniom. Grupa ta 

 



organizowała żywność oraz odzież, i ukradkiem przekazywała je więźniom 

wychodzącym do pracy poza obóz.  

Czasami odbywało się to za przyzwoleniem przekupionych 

esesmanów. Szczególną formą pomocy było zdobywanie leków 

dla więźniów. Irena miała do nich dostęp poprzez ojca, który 

prowadził aptekę. Ważnym ogniwem w działalności grupy 

harcerek i Ireny Ptaszyńskiej było pośredniczenie w tajnej 

korespondencji więźniów z rodzinami. Pod koniec 1941 r. została 

zatrudniona w niemieckiej firmie budowlanej „Kluge”, która 

wykonywała prace na terenie obozu.  

Miała więc możliwość bezpośredniego kontaktowania się z wieloma więźniami, 

wśród nich ze słynnym rzeźbiarzem Xawerym Dunikowskim. Utrzymywała 

łączność z członkami obozowej konspiracji, którzy dostarczali jej rozmaite 

dokumenty, plany i rysunki obiektów obozowych. W 1943 r. utraciła nagle swoich 

najbliższych. Zmarł ojciec, matka i brat Zbigniew byli zaangażowani w działalność 

na rzecz więźniów obozu i zostali aresztowani. Bezpośrednio po wyzwoleniu KL 

Auschwitz, Irena zajęła się więźniami wymagającymi opieki po przeżyciach 

obozowych. Z terenu byłego obozu wywiozła na sankach kilku więźniów i przez 

miesiąc pielęgnowała ich w swoim mieszkaniu. Długie lata pracowała jako 

nauczycielka i opiekunka w szpitalu dziecięcym. Odeszła na wieczną wartę w 

Rabce 14.06.1992 r. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 206. 

 

PUCHAŁKA JÓZEF, hm, 

Urodzony 4.03.1920 r. w Zabrzegu. Wstąpił do ZHP w 1930 r., przyrzeczenie 

składał w 1932 r., stopień harcerski: młodzik, stopień instruktorski harcmistrz. 

Harcerz I DH im. ks. J. Londzina w Dziedzicach. Pełnił funkcje: w 1936-1939 r. 

drużynowego II Plutonu w Zabrzegu, w 1938 r. drużynowy 10 DH im. J. Londzina 

w Dziedzicach. Udział w obozach stałych: w 1937 r. Jaworze, w 1938 r. Ochaby, w 

1939 r. Wisła Malinka. Nie są znane okoliczności jak przedostał się na Zachód – do 

PSZnZ i tam walczył z hitlerowcami na terenie Anglii. Tam, nadal realizował 

harcerskie przedsięwzięcia - drużynowy DH w wojsku, był kierownikiem 

Kręgu Starszoharcerskiego przy 14 Pułku Artylerii. Po wojnie pozostał w 

Anglii. Mieszkał w Scunthorpe hrabstwo Lincoln. W pierwszej połowie lat 

50 był Hufcowym Hufca „Gdynia” z siedzibą w Manchester. W 1956-1961 r. 

był komendantem Chorągwi Harcerzy Anglii. Prowadził szereg kursów 

instruktorskich, był komendantem wyprawy na Zlot Jubileuszowy Skautingu 

w 1957 r., był komendantem Zlotu Harcerzy z okazji 50-lecia ZHP w 1960 r. 

Odszedł na wieczną wartę 4.12.2001 r. - urnę z prochami Józefa Puchałki 

sprowadzono do Polski i spoczywają na Cmentarzu w Zabrzegu.  
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli. 
 

PUCHER ALOJZY, 

Mieszkaniec Tychów, Harcerz – długoletni drużynowy DH w miejscu 

zamieszkania. Bardzo aktywny działacz harcerski w okresie międzywojennym. Od 

 



początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w 

Szarych Szeregach. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

PUK FRANCISZEK, 

Mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. W 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie 

wiadomości o sytuacji międzynarodowej i działaniach frontowych oraz 

rozpowszechnianie ich wśród zaufanych rodaków. Przeprowadzano sabotaże w 

zakładach pracy, polegające na unieruchamianiu maszyn i urządzeń, doprowadzili 

do wykolejania pociągów towarowych na linii Knurów - Szczygłowice i do 

wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 2.06.1942 r., i 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach 

przetransportowany do KL Auschwitz. Zwolniony z obozu do domu, a następnie 

wysłany na roboty przymusowe do obozu pracy Vatenstedt i tam zamordowany 

przez gestapo. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 92. 
 

PUKOWIEC ALOJZY, 

Urodzony 8.11.1915 r. w Chwałowicach k/Rybnika, mieszkaniec 

tej miejscowości. Harcerz IX MDH im. Tadeusza Kościuszki w 

Chwałowicach. Porucznik Wojska Polskiego, Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – dostał się do 

niewoli. Zbiegł z niewoli niemieckiej i działał w ruchu oporu na 

terenie Generalnej Guberni. Z ramienia ZWZ/AK, pełnił funkcję 

łącznika między Górnym Śląskiem i Warszawą.  

Przedostawał się też jako kurier na Węgry, a stamtąd do Anglii do przedstawicieli 

rządu emigracyjnego. Aresztowany przez gestapo 11.08.1943 r. w Warszawie, 

więziony był w KL Neuengamme i innych obozach hitlerowskich. Zginął w maju 

1945 r. prawdopodobnie w zatoce Lubeckiej gdy więźniów ewakuowano drogą 

morską i statki te zostały zatopione wraz z więźniami w maju 1945 r. na statku Cap 

Arcona.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 146; I. Libura, Z dziejów domowych 

powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 170-179, 308; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i 
Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 10; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 263; 

Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 84; 

Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 92. 
 

PUKOWIEC BRONISŁAW, 

Urodzony 27.09.1913 r. w Chwałowicach k/Rybnika, 

mieszkaniec tej miejscowości. Harcerz IX DH im. Tadeusza 

Kościuszki w Chwałowicach. Ukończył rybnickie gimnazjum z 

maturą w 1932 r. Przez dwa lata był pracownikiem kopalni 

„Chwałowice” w Chwałowicach. Następnie rozpoczął studia na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia ukończył w 

1937 r. otrzymując dyplom magistra filozofii. 

 

 



Przez krótki okres pracował jako asystent w Akademii Umiejętności. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. i dostał się do 

niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Po powrocie w rodzinne strony, 

podjął pracę w Urzędzie Pośrednictwa Pracy, a pod koniec 1940 r. otrzymał 

zatrudnienie na poczcie w Sosnowcu, angażując się równocześnie do pracy 

konspiracyjnej – pełnił funkcję komendanta ZWZ w Mysłowicach. Zdradzony przez 

jednego z członków organizacji, został aresztowany 15.09.1942 r. i osadzony w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach. Następnie, 25.01.1943 r. został wywieziony do 

KL Auschwitz, gdzie tego samego dnia, na podstawie orzeczenia sądu doraźnego 

został rozstrzelany. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 170-179, 308; 

Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 10; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 263; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 675; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 34, S. 

Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, 
Katowice 1971 r. s. 95; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, 

Katowice 2013 r., s. 84; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 92. 
 

PUKOWIEC JÓZEF, hm, 

Urodzony 14.09.1904 r. w Świętochłowicach. Zamieszkały w 

Chwałowicach k/Rybnika. W okresie 1921-1925 r. uczeń 

seminarium nauczycielskiego w Wągrowcu i Pszczynie, a 

następnie w 1925 r. podjął pracę w Baranowicach, od 1926 r. 

pracował w Chwałowicach. W tej też miejscowości rozpoczyna 

się jego kontakt z harcerstwem – od członkowstwa w IX DH im. 

Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Pełnił coraz ważniejsze 

funkcje w drużynie, uzyskał stopień instruktorski harcmistrza.  

W latach 1927-1929 i 1930-1935 pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP w 

Rybniku. Od 1930 r. pracował w szkole w Załężu-Katowice, a następnie studiował 

w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. W okresie 26.08. do 3.09.1939 r. był 

komendantem Śląskiej Chorągwi Harcerzy, natomiast od rozpoczęcia okupacji 

hitlerowskiej do 18.08.1940 r. pełnił funkcję komendanta Tajnej Śląskiej Chorągwi 

Harcerzy. Zorganizował konspiracyjną sieć harcerską, był główny redaktorem 

tajnych wydawnictw „Świt” i „Zryw”. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. 

Aresztowany przez gestapo 18.12.1940 r. wraz z kilkunastoma harcerzami i 

dowództwem Śląskiego Okręgu SZP. Przetransportowany do KL Auschwitz, 

sądzony w lipcu 1942 r. w Bytomiu, gdzie skazano go na śmierć „... za 

przygotowywanie zdrady stanu”. Wyrok kary śmierci wykonano 18.08.1942 r. w 

Katowicach – został ścięty na gilotynie. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 170-179, 308; 
Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 240; A. 

Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 23; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. 

J. Ligęzy, Katowice 1970, s. 184, 263, 271; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 147; L. 
Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 34; S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i 

zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 95; Zbiory J. Delowicza; W 

zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego 
Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 84, 165; Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 93. 
 

PUSTELNIK BRUNON, phm, 

Urodzony w 1905 r. w Pszczynie, i zamieszkały w tej miejscowości. W latach 

gimnazjalnych od 1929 r. harcerz DH im. Tadeusza Kościuszki w Pszczynie - przy 

 



gimnazjum. Po wojnie również pracował w harcerstwie jako zastępca hufcowego, 

stopień instruktorski podharcmistrz. Uzyskał tytuł Harcerza Rzeczypospolitej. W 

październiku 1939 r. zaangażował się w działalność oporu, składający się z samych 

harcerzy i dobrych Polaków. Kolportował gazetki konspiracyjne „Świt” i „Zryw”. 

Od 1940 r. żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Na przełomie 1940/41 r. 

wywieziony na roboty przymusowe - do Łabęd, gdzie zaangażował się w 

działalność konspiracyjną uprawiając sabotaż (niszczenie wagonów, ucinanie 

przewodów hamulcowych, spalenie baraku, wywołanie pożaru i doprowadzenie do 

wybuchu zbiornika w jednej z hal, moczenie cementu, wadliwe toczenie pocisków). 

Podkreślić należy współpracę z jeńcami radzieckimi i dzielenie się z nimi 

żywnością. W Łabędach pracował do końcu 1944 r. i następnie uciekł. Zaraz po 

oswobodzeniu Pszczyny wraz z Zupokiem i Brzęczkiem zorganizowali milicję. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 250-251. 
 

PUZ EUGENIUSZ, HR, 

Urodzony w 1914 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Jana, absolwent w 1936 r. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Do ZHP 

należał od 1928 r., był zastępowym 1 ZDH im. Dionizego Czachowskiego w miejscu 

zamieszkania, stopień instruktorski Harcerz Rzeczpospolitej. We wrześniu 1939 r. 

uczestnik samoobrony, od października 1939 r. zaangażował się w ruchu oporu - 

organizator tajnego harcerstwa w Dąbrowie Górniczej, członek organizacji 

konspiracyjnej OOB. W styczniu 1940 r. zorganizował przewiezienie drukarni 

ręcznej ufundowanej przez KPH do Bukowna, gdzie drukował odezwy oraz 

wiadomości z nasłuchu radiowego, przekazywane przez łączników pod wskazane 

adresy. Aresztowany 16.11.1941 r. i przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończeniu przesłuchań, przetransportowany do KL Auschwitz. 

Zginął 12.06.1942 r., powieszony w egzekucji publicznej wraz z pracownikami Huty 

Bankowej w Dąbrowie Górniczej.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 93. 
 

PUZON STANISŁAW, 

Urodzony 31.01.1921 r. w Komorowicach, syn Józefa i Katarzyny z d. Woźniczka. 

Przed wojną bardzo aktywny w ZHP, w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W 

1941 r. aresztowany pod zarzutem: „... wróg Niemiec i podejrzenie o przynależność 

do organizacji konspiracyjnej”. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku 

a następnie przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach. Zwolniony w 

sierpniu 1943 r. ze względu na poważną chorobę – na jaką zapadł w więzieniu. Do 

zakończenia okupacji hitlerowskiej pracował w zakładzie krawieckim w 

Katowicach. Po wyzwoleniu wyjechał na krótko do pracy w Wałbrzychu, a już w 

1950 r. wrócił do Komorowic. 
Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koła Miejskiego 

im. gen. Berlinga w Bielsku-Białej. 
 

PYSZNY ALEKSANDER, 

 

 

 

 

 



Urodzony 7.07.1922 r. w Biertułtowach, pow. rybnicki, harcerz – zastępowy DH im. 

W. Jagiełły w Radlinie-Biertułtowach. Od początku okupacji hitlerowskiej cała jego 

rodzina zaangażowana była w działalność ruchu oporu. Łącznik Inspektoratu 

Rybnickiego. Aresztowany 18.12.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został w ewidencji obozowej jako więzień 

nr 7712. Zginął w tym obozie 24.07.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 93; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 

r., s. 77. 

 

PYSZNY-ANTOŃCZYK AGATA, 

Urodzona 30.01.1921 r. w Biertułtowach k/Radlina, pow. rybnicki. Była drużynową 

DH przy Szkole Podstawowej w Biertułtowach, w okresie od 1936-1939 r. 

pracowała jako bibliotekarka w bibliotece TCL (Towarzystwa Czytelni Ludowych). 

W 1940 r. wstąpiła do organizacji konspiracyjnej, łączniczka komendanta 

Władysława Kuboszka w Inspektoracie Rybnickim ZWZ/AK, przechowywała 

materiały konspiracyjne. Gdy 18.12.1940 r. aresztowano ojca, brata i rodzinę 

Gruszczyków, Agata nie została zabrana do więzienia – prawdopodobnie gestapo 

było zorientowane o jej roli łączniczki i chciało dzięki obserwacji dotrzeć do 

większej ilości konspiratorów. Została aresztowana dopiero 12.02.1943 r. wraz z 

matką. Odwieziono je do Urzędu Gminnego w Radlinie i osadzona w piwnicy tego 

budynku. Matkę zwolniono następnego dnia do domu, natomiast Agatę odwieziono 

do gestapo w Rybniku, skąd w transporcie zbiorowym (ok. 60 aresztowanych) 

przewieziona została do KL Auschwitz, i zarejestrowana w obozowej ewidencji 

jako więźniarka nr 39466. Od 26.03.1943 r. przekazana na pobyt w Birkenau blok 

BIIG. W styczniu 1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl. a stamtąd wywieziono ją koleją do KL Ravensbrück gdzie została 

zarejestrowana jako więźniarka nr 100366. Po trzech tygodniach tj. 13.02.1945 r. 

przekazana była do KL Neustadt-Glewe i tam wyzwolona 3. 05.1945 r. przez Armię 

Czerwoną.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 545; APMA-B Ankieta z dn. 15.01.1974 r. (sygn. Mat./9736, nr inw. 160134); Zbiory J. Delowicza(w oparciu o 

relację Agaty Antończyk z d. Pyszny), skor. 2. 
 

PYSZNY ALEKSY, 

Urodzony 7.07.1922 r., syn Adama, mieszkaniec Biertułtów k/Radlina, pow. 

rybnicki, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Z chwilą rozpoczęcia okupacji 

hitlerowskiej, został zwolniony z pracy. Dopiero po kilku miesiącach otrzymał 

zatrudnienie jako robotnik w niemieckiej firmie Schulza w Bytomiu, która 

wykonywała roboty ziemne na kolei. Aresztowany został 18.12.1940 r. wraz z 

ojcem i siostrą i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 24.07.1941 

r. o godz. 14:15. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (w oparciu o relację Agaty Antończyk z d. Pyszny), skor. 2; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PYTLIK WANDA z d. JĘDRYSZCZYK, 

Urodzona 17.04.1908 r. w Dziećmorowicach – Zaolzie, i tam zamieszkała, 

nauczycielka, w młodości harcerka DH w miejscu zamieszkania. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ. Aresztowana 12.03.1943 r. i uwięziona w Cieszynie.  



Z Cieszyna - w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia 

śledczego w Mysłowicach.  

Po zakończonym śledztwie, przetransportowana do KL 

Ravensbrück. Od 22.04.1945 r. wywieziona na leczenie do 

Szwecji do Malmö – Dobersdorf, skąd powróciła do 

Dziećmorowic w październiku 1945 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów. 

 

RABANDA FRANCISZEK, 

Urodzony 11.02.1921 r. w Chropaczowie – dzielnicy Świętochłowic, i zamieszkały 

w tej miejscowości, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zatrudniony jako robotnik. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 

3.05.1940 r. i przewieziony do KL Dachau, gdzie zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 7758. Zginął w tym obozie 29.05.l940 r. 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 
Polskie, s. 202; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 93. 

 

RACZYŃSKI EMIL KONRAD, hm, 
Urodzony 20.11.1913 r., w Bielsku. Szkołę Powszechną a także gimnazjum 

ukończył w Wadowicach, gdzie należał do DH. Tam też zetknął się z harcerstwem. 

Po egzaminie dojrzałości otrzymał pracę w Śląskim Banku Kredytowym w Bielsku, 

gdzie oprócz zawodowych obowiązków, zaangażował się w działalność społeczną 

prowadząc Dom Młodzieży. W 1936 r. pełni funkcję komendanta Hufca Męskiego 

w Białej Krakowskiej – stopień instruktorski harcmistrz. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Drogą przez Węgry, Turcję, Iran, Afrykę 

i Francję dotarł do formacji gen. Maczka w Wielkiej Brytanii (wywiadowca-

czołgista). Zginął 2.10.1944 r. podczas przeprowadzania zwiadu pod Arnhem na 

granicy belgijsko-holenderskiej.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 93; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r. s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s.79, 80. 

 

RADWAN-KURZELEWSKI JAN, 

Mieszkaniec Sosnowca, harcerz 2 ZDH w miejscu zamieszkania. Nieznane są 

okoliczności jego przedostania się do PSZnZ – tam pilot polskich eskadr lotniczych 

w Wielkiej Brytanii. Zginął w 1943 r. śmiercią lotnika w bitwie o Wielką Brytanię. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 94. 
 

RAJCHMAN JANUSZ WINCENTY, 
Urodzony 21.01.1922 r. w osiedlu górniczym Ostrowy, należącym do kopalni 

„Kazimierz”, syn Antoniego Jana i Marii z d. Sawicka. W 1926 r. rozpoczął naukę 

w Szkole Powszechnej w Pekinie, którą ukończył w 1935 r. Po przyjeździe z 

rodzicami do Polski, w tym też roku podjął naukę w Gimnazjum im. Staszica w 

Sosnowcu. Potem uczestniczył w zorganizowanym przez 73 pp. przeszkoleniu 

przysposobienia wojskowego w kompanii tego gimnazjum. Od 31.08.1939 r. pełnił 

ochotniczą służbę łączności harcerskiej OPL przy kopalni „Kazimierz-Juliusz”. Z 

 



grupą rezerwistów dotarł do Kowla, a tam uczestniczył w okolicach Maciejowa w 

walce zbrojnej z bandą ukraińską. W czasie powrotu do Kazimierza Górniczego 

został zatrzymany przez patrol Wehrmachtu i skierowany do obozu przejściowego 

w Puławach a następnie przewieziony do obozu w Radomiu, skąd został zwolniony 

do domu. Po powrocie do domu skierowany przez Arbeitsamt do pracy 

przymusowej w Niemczech, ale zbiegł z transportu, i wróciwszy w rodzinne strony, 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizacji lewicowej GL PPS. 

Uczestniczył w transportowaniu broni i amunicji w rejon Strzemieszyc i Sławkowa, 

gdzie socjaliści zorganizowali magazyny uzbrojenia, zastępca kierownika 

organizacyjnego na gminę olkusko-siewierską i funkcję tę pełnił do 1942 r. 

Uczestniczył w organizowaniu GL PPS w Obwodzie Będzińskim i organizowaniu 

zaplecza dla przyszłej partyzantki. W dniu wkroczenia Armii Radzieckiej do 

Kazimierza (27.01.1945 r.) został aresztowany przez NKWD z inspiracji jednego z 

członków PPR, i zwolniony 11.02.1945 r. Po podjęciu pracy w Wojewódzkiej 

Radzie, pracował tam bardzo krótko - aresztowany tym razem przez UB. W bardzo 

sadystycznych przesłuchaniach, chodziło o zdobycie informacji obsadzie 

personalnej, sieci konspiracyjnej AK. Z więzienia wyszedł z gruźlicą i zaczątkami 

innych schorzeń, które dały znać o sobie w późniejszych latach. 26.12.1950 r., 

ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Odszedł na wieczną wartę 3.10.2011 r. w Warszawie.  

Postscriptum: Przykra konstatacja, że ówcześni funkcjonariusze UB, wyjątkowo 

ulgowo traktowały w więzieniu katowickim agentów hitlerowskich, którzy nadal 

pełnili tę funkcję tym razem w celach więziennych. Np. były konfident gestapo 

Paweł Ulczok vel „Paulek”, vel Paul Neumann, vel Pawłowicz za kolejne zasługi w 

rozpracowywaniu więźniów był zwalniany z więzienia. Dopiero „alarm” Janusza 

Rajchmana, zwrócił uwagę personelu więziennego, że to jeden z najgroźniejszych 

agentów, który rozpracował nie tylko Inspektorat Katowicki AK, lecz też Okręg 

Śląski PPR-AL i częściowo Obwód V PPR i doprowadził do ich rozbicia przez 

gestapo. Ulczokowi cofnięto więc decyzję wyjścia na wolność, i sąd skazał go na 

karę śmierci (stracony w 1947 r.) 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

RAJCHMAN WŁODZIMIERZ MARIA ANTONI,  

Urodzony 18.01.1928 r. w Kazimierzu Górniczym, syn Antoniego i Marii z d. 

Sawicka. Przed 1939 r. uczeń Gimnazjum w Sosnowcu. W czasie okupacji jako 14 

letnie dziecko zmuszone do pracy przy odwadnianiu zatopionej kopalni 

„Klimontów” a następnie przeniesiony do kopalni „Kazimierz-Juliusz”, gdzie 

pracował jako ładowacz, pomoc górnicza i elektryk dołowy. Harcerz 47 ZDH im 

Kazimierza Pułaskiego w Ostrowach i 87 ZDH im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Od 

1940 r. zaangażował się w działalność ruchu oporu - uczestniczył w małym 

sabotażu na bocznicach kolejowych oraz w służbie informacyjnej GL PPS. 

Współpracował gównie z Wacławem Naszydłowskim pseud. „Taubertem”, oraz z 

dawniejszym zwierzchnikiem z ZHP Józefem Koneckim pseud. „Janek”, „Rouge”. 

Pełnił w BiP funkcję łącznika. Zarazem utrzymywał kontakt z jeńcami angielskimi 

zatrudnionymi na kopalni „Kazimierz-Juliusz” Dostarczał im ubrania cywilne i 

mapy oraz przekazywał informacje ułatwiające ich ucieczkę. Aresztowany i 



więziony na terenie Wielkopolski, Śląska Opolskiego i Zagłębia Dąbrowskiego. 

Wielokrotny uciekinier. Odszedł na wieczną wartę 9.03.1973 r. w Ilmenau (b. 

NRD). 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

RASZKA ANDRZEJ, 

Urodzony 29.01.1923 r. w Rudawie k/Krakowa, syn Pawła i Janiny (syn lekarza w 

Skoczowie). Do wybuchu drugiej wojny światowej uczył się w Liceum w 

Cieszynie, aktywny harcerz DH w tej miejscowości. Od pierwszych dni okupacji 

był wrogo nastawiony do okupanta, a po aresztowaniu ojca w kwietniu 1940 r. i 

osadzeniu go w obozie koncentracyjnym, w którym zginął, postanowił walczyć z 

bronią w ręku, aby pomścić jego śmierć. Celem Andrzeja stało się zdobycie broni. 

Okazja nadarzyła się 19.09.1940 r., kiedy kilka samochodów wojskowych stało na 

postoju w fabryce Huckla w Skoczowie. Wieczorem podkradł się i z samochodów 

zabrał kilka sztuk broni oraz amunicję i schował to w grobowcu na cmentarzu. Gdy 

przyszedł po raz drugi do samochodów, został zatrzymany przez wartownika i 

aresztowany. W śledztwie w Cieszynie i Raciborzu ciągle mówił, że chciał tylko 

zabrać narzędzia do majsterkowania. Prawdopodobnie ze względu na wiek i nie 

stwierdzenie braku broni, 19.06.1941 r. został zwolniony. Po powrocie z więzienia, 

organizował ruch oporu. Początkowo ukrywał się na strychu kina w Skoczowie, a 

następnie przeniósł się na teren Żywca i tam związał z AK. Wykonał kilka akcji 

sabotażowych na torach kolejowych w Żywcu i Czarnolesiu. W 1943 r. wrócił na 

teren Skoczowa i został dowódcą małego oddziału partyzanckiego. Przeprowadzał 

kilka akcji dywersyjno-sabotażowych, dokonał zamachu na komendanta policji w 

Skoczowie, zabierał broń wracającym z urlopów żołnierzom niemieckim, 

terroryzował uczestników uroczystości imieninowych hitlerowca Romanka w 

Skoczowie, rozbrajając kilku obecnych tam policjantów. Dnia 23.11.1944 r. Raszka 

i Stanisław Niemiec jadąc pociągiem z Bielska do Skoczowa w okolicach Górnego 

Boru zostali zatrzymani przez patrol żandarmerii hitlerowskiej. Wywiązała się 

strzelanina, w której poległ Stanisław Niemiec, zaś Andrzej Raszka ranny w nogę 

nie mógł uciekać i po wystrzeleniu nabojów ostatnią kulę skierował we własną 

skroń. Zginął 25.11.1944 r. w Skoczowie (las na Górnym Borze). W 1963 r. 

miejscowe Koło ZBoWiD w Skoczowie upamiętniło miejsce walki i śmierci 

Andrzeja Raszki oraz Stanisława Niemca kamieniem pamiątkowym. 
Bibliografia: J. Kurek, Zginęli za polskość Ziemi Skoczowskiej 1939-1945 r. Skoczów 1985 r. (z archiwum S. 

Brody), s. 36; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

131; Informacja dr. płk rez. Mieczysława Starczewskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 94. 
 

RASZKA JÓZEF, 

Urodzony w 1921 r., harcerz w Trzyńcu – Zaolzie. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. - żołnierz II Korpusu PSZ, zmarł (?) na tyfus. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

RATAJCZAK HENRYK, 

Urodzony w 1922 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), w rodzinie robotniczej 

przybyłej na Śląsk z Wielkopolski. Harcerz 1 DH im. Bolesława Chrobrego w 

Chorzowie. We wrześniu 1939 r. uczestniczył wraz z dwoma braćmi w obronie 



Chorzowa. Aresztowany prawdopodobnie we wrześniu, przetransportowany do KL 

Buchenwald, gdzie zginął 15.12.1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 94. 

 

RATAJCZAK ZYGMUNT, hm, 

Urodzony w 1915 r. zamieszkały w Cieszynie, instruktor hufca męskiego ZHP w 

Cieszynie, stopień instruktorski harcmistrz. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej 1939 r. jako żołnierz 77. PP WP, - poległ w 1939 r. w okolicy Lidy. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 94. 
 

RATKA RUFIN, 

Urodzony 25.11.1913 r. w Łaziskach Górnych, i zamieszkały w tej miejscowości, 

bardzo aktywny działacz ZHP i członek OMP w miejscu zamieszkania,. W okresie 

międzywojennym działał przeciwko niemieckim organizacjom młodzieżowym 

(Deutsche Jugend), za co został rozstrzelany w pierwszych dniach września 1939 r. - 

po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Łazisk. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 94; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

RAYSKE ANNA, WIKTORIA, 

Urodzona 3.08.1914 r. w Lähn - Niemcy, zamieszkała w Chorzowie, córka Albina - 

zamordowanego w KL Dachau. Harcerka DH w miejscu zamieszkania, absolwentka 

Miejskiego Gimnazjum w Chorzowie i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w 

Poznaniu. Instruktorka PWK, kierowniczka administracji Szkoły Pracy Społecznej w 

Boguminie na Zaolziu, bezpośrednio przed wojną pracowała w Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach. We wrześniu 1939 r. organizowała placówki 

Pogotowia Harcerek z ramienia PWK. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, POP w Chorzowie. 

Aresztowana w kwietniu 1940 r., za odmowę podpisania Volkslisty, skazana na 5 lat 

więzienia w Cottbus. Stamtąd, przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowana 

została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 30766. Zginęła w tym obozie 

8.02.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 94; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej 

oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Słownik uczestniczek walki o 
niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 337; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 

r., s. 433. 

 

REFLER JERZY, 

Urodzony w 1920 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości, w latach 1931-

1939 harcerz 2 ZDH w miejscu zamieszkania. W sierpniu 1940 r. przedostał się do 

Budapesztu, gdzie został aresztowany. Po udanej ucieczce z tego więzienia, dzięki 

pomocy studentów węgierskich udało mu się przedostać przez Turcję do Afryki, 

gdzie wstąpił do Brygady Strzelców Podhalańskich (PSZnZ). Zginął 17.11.1941 r. 

pod Tobrukiem.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 95. 
 

REMBIESA JOANNA po mężu KORZENIOWSKA pseud. „Mała”, 

Urodzona 2.09.1925 r. w Babicach gmina Oświęcim, mieszkanka Oświęcimia, 

harcerka DH w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej działaczka 



ruchu oporu jako łączniczka oddziału partyzanckiego ZWZ/AK – „Sosienki”. 

Zaangażowała się w niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz, dostarczała 

więźniom żywność, lekarstwa, odzież, pośredniczyła w nielegalnej korespondencji 

więźniów ze swoimi rodzinami. Za tę działalność aresztowana w czerwcu 1943 r. i 

więziona w Wadowicach. Odzyskała wolność we wrześniu 1944 r. – zwolniona z 

więzienia. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 354-355; W zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje.  
 

REROŃ PIOTR, phm, pseud. „Żubr”, 

Urodzony w 1902 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

drużynowy 39 następnie 55 ZDH w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski 

podharcmistrz. Zatrudniony jako pracownik fizyczny huty „Bankowa”. Od grudnia 

1939 r. zaangażowany w ruchu oporu – członek organizacji konspiracyjnej OOB, 

komendant konspiracyjnych grup w zakładach przemysłowych Dąbrowy Górniczej i 

okolicy. Aresztowany 1.05.1940 r. i przetransportowany do więzienia we 

Wrocławiu. Skazany na karę śmierci – zginął w tym więzieniu 29.04.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 95. 
 

REZNER KONRAD, hm, 

Urodzony 4.07.1915 r. W 1932 r. wstąpił do II Drużyny 

Harcerskiej im. St. Czarnieckiego w Rydułtowach. W okresie 

przedwojennym pełnił funkcje zastępowego, drużynowego i 

szczepowego. Zorganizował w tym czasie trzy obozy harcerskie i 

był uczestnikiem Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale w 1935 r. 

W okresie okupacji wywieziony przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec, miał stały kontakt z tajnymi 

harcerskimi strukturami działającymi na terenie Rydułtów.  

Po powrocie do kraju w 1945 r. przystąpił do pracy harcerskiej. Pełnił kolejno 

funkcje drużynowego, szczepowego, a od 1957 do 1980 r. - komendanta 

Środowiska Rydułtowy. Był członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi 

Rybnickiej w latach 1965-1969. Przez wiele lat organizator i komendant obozów 

środowiska Rydułtowy. Działalności harcerskiej poświęcił 50 lat swego życia. 

Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Stopień instruktorski harcmistrz 

nadano Rozkazem KChK L6/63 z 01.05.1963 r. Odszedł na wieczną wartę 

12.03.1982 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 166. 

 

RICHTER IGNACY, 

Urodzony w 1913 r. w Orzegowie – dzielnica Rudy Śl., i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Alberta. Do ZHP należał od 1924 r. - harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. W 1933 r. w czynnej służbie wojskowej. Zmobilizowany, brał udział 

w kampanii wrześniowej w 1939 r. W walce z hitlerowskim agresorem zepchnięty na 

tereny wschodnie, tam dostał się do sowieckiej niewoli - internowany w obozie 

jenieckim w ZSRR. Prawdopodobnie zginął w Katyniu wiosną 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 95 
 

 



RICHTER STANISŁAW, 

Urodzony 3.11.1916 r., zamieszkały w Jabłonkowie – Zaolzie, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Rozstrzelany w nieustalonych okolicznościach przez 

hitlerowców 6.04.1945 r. pod Kozubową. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

RINGLEWSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 10.12.1908 r. w Czersku, pow. chojnowski, i zamieszkały w tej 

miejscowości, działacz harcerski w miejscu zamieszkania. Absolwent Seminarium 

Nauczycielskiego w Pszczynie, a później nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 12, 

następnie nr 5 w Chorzowie. Bohaterski uczestnik obrony miasta Chorzowa we 

wrześniu 1939 r. Wywleczony przez Niemców z domu, został zamordowany – 

nieustalona data śmierci. 
Bibliografia: Szymon Kędryna i Andrzej Szefer „Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji  – Księga Pamiątkowa”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 97; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 95. 
 

ROERICH JAN, pseud. „Ryś”, „Rop”, „Czarny Janek”. 
Urodzony w 4.11.1914 r. w Pszczynie, i zamieszkały w tej miejscowości. Do 

harcerstwa należał od szkoły podstawowej, i Gimnazjum Klasycznego im. 

Bolesława Chrobrego. Po odbyciu służby wojskowej i szkoły podoficerskiej 

otrzymał stopień podporucznika. Po wojsku pracował w Kasie Chorych w 

Pszczynie. W związku z niepewną sytuacją polityczną, w lipcu 1939 r. powołany do 

wojska, a następnie brał udział w kampanii wrześniowej. Zepchnięty pod naporem 

wroga na tereny wschodnie, tam dostał się do niewoli. Uciekł z miejsca 

internowania i wrócił do domu w listopadzie 1939 r., natychmiast angażując się w 

działalność ruchu oporu. Organizacja harcerska jakiej był współtwórcą nie miała 

konkretnej nazwy (później ustalono, że była to POP, SZP). Zagrożony 

aresztowaniem, ukrywał się w Chorzowie i u krewnych w Mikołowie w końcu 

przeniósł się do Dziedzic, skąd kierował działalnością konspiracyjną na terenie 

Cieszyna, Bielska i Bogumina - Zaolzie. W dniu 10.11.1940 r. spotkał się z siostrą 

Marią w Dziedzicach i poinformował ją o ważnym spotkaniu w Katowicach. 

Niestety, 21.11.1940 r. został aresztowany w Katowicach a następnie zamordowany 

28.11.1940 r. przez gestapo w Chorzowie - w nieznanych okolicznościach.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 95; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Bohaterowie spod znaku 

lilijki, s. 244, 252.  

 

ROJ FRANCISZEK, 

Urodzony 11.04.1915 r. w Katowicach i zamieszkały w Mysłowicach, syn 

Franciszka i Anny z d. Kubecko, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany 

i osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie, 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 30869/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:33, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher 

Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 697; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 845; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 95. 



ROKUS ALBERT,  
Urodzony w 1918 r. w Nysie, zamieszkały w Chorzowie, syn uchodźcy z Niemiec. 

Harcerz 3 DH im. Dionizego Czachowskiego w miejscu zamieszkania. W 1938 r. 

zgłosił się ochotniczo do WP, uczęszczał do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w 

Krakowie, podoficer. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r., dostał się do niemieckiej niewoli - internowany w Pitesti (Rumunia). Stamtąd po 

udanej ucieczce z miejsca internowania, przedostał się przez Grecję i Francję do 

PSZnZ. Otrzymawszy odpowiednie przeszkolenie należał do Dywizjonu 301. 

Zginął 22/23.01.1942 r. zestrzelony nad kanałem La Manche. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 134. 
 

ROLNIK PAWEŁ, 

Zamieszkały w Chorzowie, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany w nieustalonych okolicznościach i przewieziony 

prawdopodobnie do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie – nieznana data i 

okoliczności śmierci.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 

 

ROLNIK STEFAN, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 21.01.1922 r. w Mikulczycach, zamieszkały w Chorzowie, syn Roberta i 

Gertrudy z d. Wolnica. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej SZP, 

POP. Aresztowany w kwietniu 1940 r. w Chorzowie. Po przesłuchaniu przez 

gestapo w Chorzowie, wywieziony do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 7688. Zginął w tym obozie 21.08.1941 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 718/1941 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 14:30, określenie przyczyny zgonu to: 

Lungenentzündung (zapalenie płuc). 

Postscriptum: Zginął w sierpniu 1941 r. jako ofiara pierwszej próby cyklonu „B”, 

dokonanej na więźniach polskich i jeńcach radzieckich. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r. 
s. 70; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 716; Praca zbiorowa, Wszystko, co nasze, W-wa, 1983 r., s. 95, 96; A. Szefer, 

Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, 

W-wa 1983 r., s. 95; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62. 
 

ROMPEL ALFRED, pseud. „Janosik”, 

Urodzony 31.10.1911 r. w Mikołowie – dzielnica Mokre, i zamieszkały w tej 

miejscowości. Do ZHP należał od 1925 r. do 2 DH im. Tadeusza Kościuszki, gdzie 

był kolejno: zastępowym i przybocznym. Organizator harcerskiego klubu 

sportowego. W okresie okupacji hitlerowskiej (stop. wojsk. ppor. rez.), 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

 



ZWZ/AK, (zwerbowany przez hm. J. Skrzeka). W latach 1940-1941 pełnił funkcję 

komendanta placówki Mikołów SZP, ZWZ pseud. „Piołun”, od marca 1941 r. 

komendanta Obwodu ZWZ Katowice-Powiat. Aresztowany 5.06.1942 r., sądzony 

za zdradę stanu otrzymał podwójny wyrok śmierci. Zginął 24.01.1943 r. po długim i 

sadystycznym śledztwie w więzieniu w Mysłowicach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 96, Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. 

Sworzeń, A. Dudek., s. 153;. Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana 
Wróbla, s. 72, 131; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

ROSA JÓZEF,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1919 r., zamieszkały w Radzionkowie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany, i 21.02.1941 r. przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 10430. Zginął w tym 

obozie 27.12.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 96; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

ROSENTHAL BRUNON, 

Mieszkaniec ziemi złotowskiej, członek ZHP w Niemczech. Absolwent Gimnazjum 

Polskiego w Bytomiu w 1938 r. Wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu) - zginął na froncie wschodnim jako żołnierz wojska niemieckiego.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 96. 
 

ROSTALSKA ELEONORA vel. Irena Zakrzewska. hm, pseud. „Rozalia”, 

Urodzona 10.01.1909 r. w Skalmierzycach k/Ostrowa Wlkp., 

córka Wincentego i Józefy z d. Wasiak. W 1928 r. uzyskała 

maturę w Gimnazjum Humanistycznym w Lesznie, a w rok 

później dyplom nauczyciela szkół publicznych - do 1937 r. 

pracowała jako nauczycielka w Wierzbnie, pow. lubliniecki, a 

później w Leszczynach, pow. rybnicki. Od 1932 r. czynna w ZHP, 

przeszła w 1936 r. szkolenie na obozie Śląskiej Chorągwi 

Harcerek w Pieczarnej k/Zaleszczyk i jako harcmistrzyni przejęła 

w czerwcu kierowanie Hufcem w Knurowie.  

W lutym 1937 r. została wysłana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego do pracy nauczycielskiej i harcerskiej w środowiskach 

Polonii we Francji na terenie Alzacji i Lotaryngii. Po roku pracy w Rombas k/Metz, 

zajęła się wyłącznie pracą w harcerstwie - mianowana komendantką Chorągwi 

Harcerek na Wschodnią Francję. Wybuch II wojny światowej zastał Rozalię w 

Brzezince, pow. oświęcimski, gdzie przyjechała z Francji do rodziców. 

Ewakuowana z rodziną w okolice Lublina, po powrocie do Brzezinki, od października 

 

 



1939 do lipca 1943 r. była zatrudniona dorywczo jako pracownik fizyczny w majątku 

należącym do kopalni „Mysłowice”. Od początku okupacji współpracowała z hm. 

Adelą Korczyńską, późniejszym Szefem WSK KO Śląsk, prowadząc dział 

aprowizacji w sieci pomocy dla więźniów KL Auschwitz. W lutym 1942 r. została 

zaprzysiężona jako do KG AK przez Elżbietę Zawacką z przydziałem kurierki 

Odcinka Zachód „Zagrody”. Po wstępnym przeszkoleniu otrzymała zadanie 

utworzenia placówek „Zagrody” na terenie Francji - w marcu 1942 r. (do Alzacji i 

Lotaryngii). Po odnowieniu przedwojennych kontaktów z okresu pracy 

pedagogicznej wśród polskiej emigracji, zorganizowała placówki „Zagrody” w 

Miluzie i w Metz. Pełniąc funkcję kurierki zagranicznej, odbyła około 12 

przejazdów kurierskich z pocztą i wysłannikami KG. Uniknęła aresztowania w 

marcu 1944 r. gdyż powiadomiona o aresztowaniach, ukryła się. Przerzucona do 

Krakowa, tam pracowała jako Irena Zakrzewska i pod tym nazwiskiem podjęła 

pracę wychowawczyni w Domu Dziecka w Konstancinie pod Warszawą aż do 

wkroczenia Armii Czerwonej. Po wojnie, od października 1945 r. pracowała w 

Katowicach, jako kierowniczka Wydziału Opieki nad Dzieckiem w Wojewódzkim 

Komitecie Opieki Społecznej, a następnie przeszła do pracy w Kuratorium Oświaty 

w Katowicach na stanowisko wizytatora szkół. Odwołana ze względu na poglądy 

polityczne, chcąc dalej opiekować się dziećmi, podjęła pracę w organizującym się w 

Krakowie TPD. Intensywnie pracowała społecznie m.in. w zakresie wychowania i 

kształcenia zawodowego młodzieży na terenie miasta i powiatu Opole. Odeszła na 

wieczną wartę 5.01.1989 r. w Opolu.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

ROSTANSKA JANINA, phm, pseud. „Joanna”, 

Urodzona w 1919 r., mieszkanka w Katowicach, harcerka 4 DH im. Filomatów i 

Filaretów w Gimnazjum w Katowicach, w latach 1931-1934 uczennica tego 

gimnazjum. W 1934 r. przeniosła się do Warszawy, gdzie nadal działała w ZHP. 

Podczas okupacji studiowała na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim historię, 

prowadząc na Żoliborzu 1 DH. W 1942 r. uzyskała stopień instruktorski 

podharcmistrz, zainicjowała powstanie zastępu wędrowniczek, interesującego się na 

przekór rzeczywistości wojennej historią, psychologią i etyką. Żołnierz organizacji 

konspiracyjnej AK - łączniczka Sztabu Obszaru, podczas powstania w kompanii 

sztabowej Komendy Obszaru „Koszta”. Zginęła 16.09.1944 r. na ul. Koszykowej w 

chwili próby organizowania pomocy dla grupy łączniczek zasypanych gruzami 

kamienicy. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 96. 
 

ROSZKOWSKI ANDRZEJ, 

Mieszkaniec Cieszyna, harcerz I DH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął – nieznane okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

ROWIŃSKI WALDEMAR,  

 

 

 

 



Urodzony w 1923 r., mieszkaniec Chorzowa, jako sierota - wychowywany przez 

rodzinę siostry matki, uczeń Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w 

Chorzowie, harcerz - zastępowy 3 DH im. Dionizego Czachowskiego w miejscu 

zamieszkania. Po nieudanej próbie przekroczenia granicy został przez Niemców 

aresztowany i przywieziony 14.06.1940 r. pierwszym transportem z Tarnowa do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 621. Po jakimś 

czasie, stamtąd przeniesiony do KL Neuengamme, i tam zarejestrowany jako nr 

18445. Przeżył pobyt w obozie, lecz zginął w zatoce Lubeckiej 3.05.1945 r. podczas 

ewakuacji więźniów drogą morską na statku Cap Arkona. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 96. 
 

RÓŻANOWICZ ANDRZEJ, 

Urodzony 11.07.1925 r. w Katowicach, syn Stanisława, wykształcenie średnie, 

student Uniwersytetu Poznańskiego, członek grupy „Birkuty” Katowice (orzeł 

skalny), komendant grupy pseud. „Wielki głuszec”. W listopadzie 1939 r. nawiązał 

kontakt z kolegami z ZHP oraz otrzymał upoważnienie od hm. Pukowca 

zorganizowania grupy młodzieżowej. Kontaktu z władzami ZHP nie nawiązał i 

grupa nie wchodziła w skład harcerstwa konspiracyjnego. Zaprzysiągł 3.05.1940 r. 

sztab tej grupy - jako samodzielnej pod nazwą „Birkuty” w Katowicach. Podział 

zadań w grupie: – Edmund Wiliński pseud. „Bitny Jastrząb” - sabotaż i dywersja, 

Kazimierz Różanowicz pseud. „Chyży Jeleń”, Bolesław Kobociński pseud. 

„Roztropna Czapla”, Franciszek Bugdoł pseud. „Szary Wilk” oraz Hubert 

Kałdoszek pseud. „Chytry Lis” – propaganda i wywiad. Oprócz pracy 

propagandowej i wywiadowczej wśród ludności pisano ulotki i ich kolportaż, 

prowadzono dywersję przez rozkręcanie szyn kolejowych, przecinano linie 

telegraficzne i telefoniczne, uszkadzano semafory itd. W 1942 r. nawiązano kontakt 

z grupami partyzanckimi w Beskidach, urządzano tam wędrówki i obozowiska. W 

1943 r. członkowie grupy przekroczyli granicę słowacką i nawiązali kontakt z 

partyzantami słowackimi.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

RUCKA ANNA, 

Urodzona 26.05.1903 r., harcerka w Nydku – Zaolzie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu. Aresztowana i wpierw więziona w 

Cieszynie, a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 30.04.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 709; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego. 

 

RUCKI STANISŁAW, pseud. „Paweł”, 

Urodzony 23.10.1923 r. w Nydku – Zaolzie, uczeń Gimnazjum w Orłowej, harcerz 

DH z Zaolzia. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w 

organizacjach konspiracyjnych ZO, SZP, ZWZ/AK, członek oddziału 

partyzanckiego „Czantoria”. Aresztowany, zginął 14.02.1944 r. powieszony w 

egzekucji publicznej-zbiorowej w Nawsiu k/Jabłonkowa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 97; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej 

oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

RUDA STANISŁAW, 



 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 12.11.1912 r. w Mikulczycach, pow. bytomski, syn Antoniego i Marty z 

d. Greiner. Po plebiscycie przeniósł się z rodziną do Knurowa pow. rybnicki. W 

latach 1924-1928 uczęszczał do rybnickiego gimnazjum, harcerz I DH im. Henryka 

Dąbrowskiego w Knurowie. Pracował w charakterze laboranta w Zakładach 

Koksowniczych w Knurowie. Od początku okupacji hitlerowskiej, współorganizator 

miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, W dniu 

7.01.1942 r. o północy został aresztowany w Knurowie i przetransportowano go do 

więzienia w Rybniku, skąd dopiero po dłuższym przetrzymywaniu przekazany 

został do KL Auschwitz, i zarejestrowany 26.08.1942 r. jako więzień nr 61619. 

Zginął w tym obozie 8.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 976/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Bronchopneumonie” (zapalenie oskrzeli i płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 207; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 154; Księga Pamiątkowa Państwowego 

Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 46; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989, s. 101; 

I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; APMA-B „Księga 
zgonów”, t. 1, s. 968, nr id. 39276; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 97; Bohaterowie spod 

znaku lilijki, s. 205-207. 

 

RUDEK WINCENTY, 

Urodzony 4.04.1905 r. w Kadłubie Wolnym, woj. opolskie, syn Kaspra i Agnieszki 

z d. Uniejowski. Od 1921 r. członek ZHP, należał do założonej w 1921 r. w 

Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) 1 drużyny skautowej, długoletni drużynowy i 

członek komendy hufca, przez kilka lat prowadził 1 DH w Wielkich Hajdukach 

(Chorzów). Zatrudniony jako prac. fizyczny w Hucie Batory. W okresie okupacji 

hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Tam, 

za działalność konspiracyjną aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 

7.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10209. Zginął w 

tym obozie 8.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1083/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:20, określenie 

przyczyny zgonu to: Lungenödem bei Versagen des Herzens (odma płucna przy 

niewydolności serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 80; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1081; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 97. 
 

RUDZKI JOZEF, 

Działacz ZHP w Niemczech. Za działalność w polonijnych organizacjach, 

aresztowany i przetransportowany do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie – 

nieznane okoliczności i data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 97. 
 

RUMEL RAFAŁ, 

 



Urodzony 25.09.1924 r. w Stonawie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania, pracował jako górnik. Wysłany przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe, zginął 8.02.1945 r. w Niemczech - podczas 

działań wojennych. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 183; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 172. 
 

RUSIŃSKI ZBIGNIEW, hm,  

Urodzony 16.02.1929 r., zamieszkały w Brzeżanach, od 

1.09.1938 r. członek ZHP. Od lipca 1941 r. należał do tajnej 

drużyny ZHP im. Sieniawskiego w miejscu zamieszkania, a 

następnie - Szarych Szeregów. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej AK, przeszkolony do walki w lesie i w 

mieście. Działał w małym sabotażu.  

Członek Towarzystwa Pomocy Żydom „Żegota”. Od stycznia 1946 r. należał do 

MDH im. B. Chrobrego w Zielonej Górze. Od stycznia 1957 do grudnia 1959 r. 

pełnił funkcję drużynowego, a w latach 1960-1964 gospodarza Hufca Rybnik i 

członka Komendy Hufca Ziemi Rybnickiej (1963-1965). W kadencjach 1969-1971, 

1973-1975, 1975-1980, 1980-1984 działał w Komisji Rewizyjnej Hufca, będąc jej 

członkiem, sekretarzem i przewodniczącym. Od września 1964 r. był naczelnikiem 

Poczty Harcerskiej Rybnik i uczestniczył w pracach Komisji Historycznej. 

Odznaczony Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za Zasługi dla 

ZHP” oraz Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą z Mieczami”, Odznaką „Za 

Zasługi dla Hufca Rybnik”, honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem KChK L14/64 z 31.12.1964 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 167/168. 

 

RYCHTER JANUSZ,  

Urodzony w 1921 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 2 ZDH 

w miejscu zamieszkania, uczeń. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Wspomagał powstańców warszawskich. Zginął w 

Warszawie - nieznane okoliczności oraz data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 97. 
 

RYDRYCH LEON, 

Urodzony w 1917 r. w Rudzie Śl., syn Pawła, harcerz DH w miejscu zamieszkania, 

pracował jako pomocnik ślusarski. W okresie okupacji hitlerowskiej - jeden z 

inicjatorów ruchu oporu na Śląsku – w organizacjach konspiracyjnych PSZ, 

ZWZ/AK, kierownik kancelarii Śląskiego Okręgu ZWZ. Aresztowany w listopadzie 

1941 r., i osadzony w więzieniu w Katowicach. Wyrokiem niemieckiego sądu 

doraźnego skazany na śmierć – zginął 3.12.1942 r. przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 36; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 97. 
 

RYGUŁA FRANCISZEK, 

 



Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Katowicach, syn Jana, uczeń 1 ŚlTZN w 

Katowicach, bibliotekarz TCL w Łagiewnikach, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Dobrze zapowiadający się literat-nowelista. Swoje utwory publikował 

w prasie codziennej. W grudniu 1941 r. wstąpił do drużyny Szarych Szeregów, w 

styczniu 1942 r. złożył przyrzeczenie harcerskie. Założyciel i redaktor 

konspiracyjnego pisma harcerskiego „ONC”. Powołany pod koniec 1943 r. do 

wojska niemieckiego (Wehrmachtu), po kilku miesiącach zdezerterował - ukrywając 

się w Łagiewnikach. Wiosną 1944 r. został aresztowany, - zginął ścięty gilotyną w 

więzieniu we Wrocławiu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 97. 
 

RYŁKO BOLESŁAW. 

Urodzony 11.10 (lub 11).1923 r., zamieszkały w Jabłonkowie - Zaolzie, harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i rozstrzelany 6.04.1945 r. pod Kozubową. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

RYMER BENEDYKT, vel Johann Schneider, Josef Konietschny, 
Urodzony 5.04.1916 r. w Bottrop, syn Jana i Berty z d. Gortoł. Przeprowadził się z 

rodzicami do Królewskiej Huty w II połowie 1921 r. i w 1922 r. rozpoczął naukę w 

szkole powszechnej, gdzie wstąpił do harcerstwa. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej uczęszczał do gimnazjum, lecz nadal bardzo aktywnie włączył się w 

działalność ZHP. W 1934 r. uzyskał świadectwo maturalne i kontynuował naukę w 

Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Po ich ukończeniu 

podjął pracę w Zakładach Koksowniczych w Chorzowie Batorym jako chemik. W 

chwili agresji Niemiec na Polskę B. Rymer z całą rodziną uszedł z Chorzowa i dotarł 

aż do Zaleszczyk. W końcu października 1939 r. z rodziną powrócił do Chorzowa. 

W początkach listopada 1939 r. spotkał w Chorzowie Ksawerego Lazara, którego 

znał z działalności w ZHP. Benedykt wyraził chęć działania w POP w Chorzowie, 

która w grudniu 1939 r. podporządkowała się kierownictwu krakowskiemu SZP, 

odpowiadał za kolportaż gazety konspiracyjnej ,,Świt” - organu prasowego Okręgu 

Śląskiego ZWZ. W czerwcu 1940 r. został członkiem sztabu Okręgu Śląskiego 

ZWZ, przybrał fałszywe nazwisko Johann Schneider. Pod koniec sierpnia 1940 r. 

jako Josef Konietschny wyjechał do Wiednia, a po powrocie, wraz z bratem 

zamieszkali w Dziedzicach - w domu Wacława Smoczyka ,,Szeligi”. Dnia 

19.11.1940 r. obaj bracia Rymerowie zostali aresztowani. Michał podjął próbę 

ucieczki, lecz został postrzelony w nogę i zostawiony w polu. Natomiast Benedykt 

przewieziony został do więzienia w Katowicach. Skazany na karę śmierci, został 

stracony 17.07.1942 r. - ścięty gilotyną w więzieniu Berlin-Plótzensee. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 98; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

RYMER MICHAŁ, vel Pilch, Urbańczyk, 

Urodzony 26.09.1919 r. w Raciborzu, syn Jana i Berty z d. Gortoł. Przeprowadził 

się z rodzicami do Królewskiej Huty (Chorzowa) w II połowie 1921 r. W 1925 r. 

rozpoczął naukę w szkole powszechnej, gdzie wstąpił do harcerstwa. Po ukończeniu 

szkoły powszechnej, pojechał do Gdyni celem zaciągnięcia się do marynarki 

handlowej. Nie przyjęty do marynarki, kontynuował naukę w Państwowym 



Gimnazjum i Liceum im. Odrowążów w miejscu zamieszkania. Aktywnie włączył 

się w działalność w 2 MDH im. Zawiszy Czarnego. W 1938 r. uzyskał maturę i 

podjął pracę w hucie ,,Kościuszko”, i jednocześnie rozpoczął studia na Wydziale 

Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Agresja hitlerowców na 

Polskę spowodowała, że Michał z całą rodziną uszedł z Chorzowa i dotarł aż do 

Zaleszczyk, lecz końcem października 1939 r. powrócili do Chorzowa. W 

listopadzie 1939 r. brat Michała - Benedykt nawiązał kontakt z Ksawerym Lazarem, 

organizatorem konspiracji w Chorzowie, i także obaj bracia 11.11.1939 r. zostali 

członkami POP, która w grudniu 1939 r. podporządkowała się kierownictwu 

krakowskiemu SZP. W maju 1940 r. wyznaczony został na kuriera sztabu Okręgu 

Śląskiego ZWZ do Inspektoratu Cieszyńskiego ZWZ, był stałym kurierem z 

dowódcą inspektoratu bielskiego – E. Zajączka. Dnia 29.08.1940 r. obaj bracia 

zamieszkali w Czechowicach i tam 19.11.1940 r. aresztowani przez gestapo. Gdy 

jednak prowadzono ich do samochodu, Michał podjął próbę ucieczki więc otrzymał 

dwa postrzały w nogę. Gestapowcy pozostawili rannego Michała w polu a zabrali z 

sobą tylko Benedykta. Michał Rymer ranny w nogę zdołał oddalić się na znaczną 

odległość, lecz z powodu znacznej utraty krwi skrył się w szopie, gdzie stracił 

przytomność. W dniu następnym gestapowcy go odnaleźli przy pomocy psów. 

Nieprzytomnego i wykrwawionego umieszczono w Szpitala Bonifratów w 

Katowicach-Bogucicach, gdzie po podleczeniu był przesłuchiwany i torturowany. 

Ze szpitala przewieziony został do więzienia w Katowicach a następnie do 

więzienia w Bytomiu. Po pewnym czasie przetransportowany został do szpitala 

więziennego we Wrocławiu, gdzie w klinice uniwersyteckiej poddany został drugiej 

operacji. Po wyleczeniu skierowano go do więzienia w Bytomiu a potem do 

więzienia w Gliwicach, zaś przed rozprawą w więzieniu w Moabicie. Skazany w 

dniu 7.03.1942 r. na karę śmierci. O godz. 4:52 w dniu 17.07.1942 r. wykonany 

został wyrok śmierci.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 98; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

RYMIORZ JÓZEF, 

Urodzony w 1914 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), zamieszkały w 

Chorzowie, syn powstańca śląskiego, uczeń Szkoły Górniczej w Katowicach, harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Uczestnik obrony Chorzowa we wrześniu 1939 r. W 

październiku 1939 r. wysłany przez Arbeitsamt do Niemiec na roboty przymusowe, 

skąd wrócił w lutym 1940 r. i zaangażował się w działalność ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej SZP, POP, zajmował się m.in. kolportażem prasy 

konspiracyjnej. Wobec masowych aresztowań członków tej organizacji, uzyskawszy 

fałszywe dokumenty usiłował wiosną 1940 r. opuścić Śląsk i przekroczyć granicę w 

nadziei przedostania się do oddziałów PSZnZ. Zginął w nieznanych 

okolicznościach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 98. 
 

RYSZKA JÓZEF, pseud. „Szczepon”, 

Urodzony w 1920 r. w Szopienicach, syn powstańca śląskiego, poległego w II 

Powstaniu Śląskim. Od 1933 r. zamieszkały w Chorzowie, harcerz 13 DH im. 

Stefana Rogozińskiego w miejscu zamieszkania. Utalentowany młody poeta, piszący 

również udane utwory prozą (w gwarze śląskiej, jak również piękną polszczyzną). 



Od początku okupacji hitlerowskiej tj. we wrześniu 1939 r. był czynnym członkiem 

Pogotowia Harcerzy. Wbrew własnej woli ewakuowany wraz z rodziną z miasta, 

wyjechał do Sambora, zaś po powrocie do Chorzowa wysłany został przez Niemców 

w grupie polskiej młodzieży do budowy autostrady w Nadrenii, w 1940 r. 

przerzucony do Hanoweru. Jesienią 1941 r. znalazł się w Warszawie, gdzie działał w 

organizacji konspiracyjnej AK. Odznaczał się wyjątkową odwagą i desperacją. 

Aresztowany w łapance ulicznej, 14.10.1943 r. został rozstrzelany na Pawiaku.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 98; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 91. 
 

RYSZKA WŁADYSŁAW, pseud. „Władek”, 

Urodzony 12.08.1919 r. w Babicach gmina Oświęcim, mieszkaniec Oświęcimia. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – łącznik 

ZWZ/AK, członek oddziału partyzanckiego „Sosienki”. Był pracownikiem w 

piekarni, gdzie zatrudnieni byli także więźniowie, więc dostarczał im żywność, 

lekarstwa, pośredniczył w nielegalnej korespondencji z rodzinami. Został 

aresztowany 3.05.1943 r. jako podejrzany o kontakty z więźniami. Przesłany do KL 

Auschwitz i więziony w bloku 11, a po trzymiesięcznym śledztwie odzyskał 

wolność – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 
Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 358; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców 

Podbeskidzia.  
 

RYŚ JERZY, 

Mieszkaniec Tychów, zastępowy DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany (podoficer, saper.), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginał w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 134. 
 

RZADKIEWICZ MICHAŁ,  

Urodzony w 1898 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości, członek tajnej 

drużyny skautów podczas I wojny światowej, oficer sztabowy w powstaniach 

śląskich, komendant sosnowieckiej poczty skautowej. Wykształcenie wyższe, dr 

prawa, działacz harcerski w Sosnowcu. Podczas drugiej wojny światowej żołnierz 

Armii Polskiej w ZSRR (2 korpus), następnie PSZnZ. Zmarł 20.02.1944 r. na 

malarię w szpitalu wojskowym w Palestynie.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 99. 
 

RZEPKA EDWARD, hm, 

Urodzony 14.09.1919 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Emila 

i Marty z d. Babiec. Do harcerstwa wstąpił w 1933 r., do 1 DH im. J. 

Poniatowskiego w miejscu zamieszkania. W 1935 r. założył 4 drużynę harcerską im. 

H. Dąbrowskiego w Mikołowie (kolejową). Drużyna ta nazywana była również 

„czerwoną”, z uwagi na przynależność do niej chłopców bezrobotnych, którzy na 

zbiórkach śpiewali pieśni rewolucyjne. Członek Komendy Hufca Mikołów, stopień 

instruktorski harcmistrz. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. – w 23 Batalionie piechoty, ranny w okolicach Biłgoraja 12-13.09.1939 r. 

Wróciwszy 14.10.1939 r. z kampanii, zaangażował się w działalność ruchu oporu, 

kolportował gazetkę konspiracyjną „Świt”, „Zryw”. Na przełomie 1940/1941 r. 



kolportowano „Wici”, „Orzeł Biały”, „Dobosz”. Nieznany jest dalszy okupacyjny 

los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 253; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. 
Dudek., s. 157; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 117-119, 

131; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

RZEPKA STEFAN, 

Urodzony w 1917 r., mieszkaniec Mikołowa, harcerz DH w miejscu zamieszkania, 

członek Rady Hufca ZHP. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r., zaś po powrocie z kampanii – od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu, w organizacji konspiracyjnej. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

RZESZÓTKO ALEKSANDER, 

Urodzony 1.12.1891 r. w Warężu, pow. Sokal woj. lwowskie, zamieszkały w 

Katowicach, syn Aleksandra. Nauczyciel w Babicy, pow. wadowicki, pracował w 

Częstochowie, w Katowicach, a także czynnie udzielał się w Kole Przyjaciół 

Harcerstwa, w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnik obrony Śląska we 

wrześniu 1939 r. Aresztowany 4.09.1939 r. przez Freikorps, a następnie 

przeprowadzony na podwórze jednego z domów przy ówczesnej ul. Zamkowej w 

Katowicach, i tam rozstrzelany w grupie harcerzy i powstańców.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 45, 46; Zeznanie złożone przed 
OKBZH w Katowicach w dniu 28 kwietnia 1970 r.; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 99; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 45, 46. 

 

RZYMAN WŁADYSŁAW, 

Urodzony 1.07.1921 r., harcerz w Suchej Górnej - Zaolzie, harcerz DH gimnazjalnej 

w Orłowej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej SZP - sieć inż. Kwaśnickiego. Aresztowany 17.01.1941 r. 

w Suchej Górnej za działalność konspiracyjną i posiadanie broni. Więziony w 

Cieszynie i Kronach - Bawaria. Po dwukrotnych nieudanych ucieczkach z więzienia, 

nie wytrzymując tortur podczas przesłuchań, 29.03.1942 r. popełnił samobójstwo. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 99; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej 

oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

SADURSKI JAN, phm, 

Urodzony w 1906 r. w Końskowoli, pow. puławski, zamieszkały w Niwce 

k/Mysłowic, syn Andrzeja. W 1924 r. przybył do Niwki w poszukiwaniu pracy, 

gdzie znalazł zatrudnienie jako ładowacz w kopalni węgla. Do ZHP należał od 1924 

r. - 1 DH im. Tadeusza Kościuszki, w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski 

podharcmistrz. W październiku 1926 r. wstąpił ochotniczo do wojska - 73 PP w 

Katowicach, gdzie ukończył szkołę podoficerską, pozostając w czynnej służbie 

wojskowej. Zmobilizowany (stop. wojsk. sierżant), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Odznaczył się pod Tomaszowem Lubelskim w bitwie pod 

Szarą Wdą, gdzie przejął po rannym dowódcy pluton. Uniknąwszy niewoli, po 

powrocie z kampanii, zaangażował się w działalność ruchu oporu - od 1940 r. 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Stalowej Woli w grupie sabotażowej 

działającej w hucie. Aresztowany 13.03.1944 r. w Stalowej Woli, został stracony 



5.04.1944 r. w Tarnowie (lub Jarosławiu). Pośmiertnie odznaczony Krzyżem 

Walecznych. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 99. 
 

SALAMON ALOJZY, 

Mieszkaniec pow. rybnickiego. Harcerz, prawdopodobnie DH w Biertułtowach. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu). Pod koniec 1944 r. z wojska przyjechał na urlop, i już nie wrócił na 

front - lecz zdezerterował i ukrywał się w lesie marklowickim, walcząc jako 

partyzant. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

SALAMON IRENA, 

Urodzona 13.06.1919 r. we Lwowie, zamieszkała w Chorzowie, w 1938 r. 

absolwentka Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w miejscu zamieszkania, harcerka 4 

DH im. Emilii Plater, kierowała równocześnie szkolnym PWK. We wrześniu 1939 r. 

brała udział w obronie miasta jako sanitariuszka. Ranna 3.09.1939 r. podczas 

znanego epizodu obrony Chorzowa, w którym zginęli jej trzej towarzysze J. Marzec, 

M. Moj i H. Pięta. Pierwotnie ukrywała się, lecz odnaleziona przez konfidentów 

gestapo, ok. 6 tygodni leczona była w szpitalu w Chorzowie (nadzorowana przez 

funkcjonariuszy gestapo). Po opuszczeniu szpitala musiała się regularnie meldować 

na gestapo. Od 15.07.1940 r. do końca okupacji pracowała w Szpitalu św. Błażeja w 

Olkuszu jako salowa, później jako sanitariuszka na oddziale chirurgicznym. 

Niemniej, zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK, w jej pokoiku służbowym odbywały się zebrania 

konspiracyjne lekarzy i pielęgniarek. Nabawiwszy się gruźlicy, przewieziona do 

Chorzowa, odeszła na wieczną wartę po długotrwałym leczeniu 9.04.1945 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 100; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 

Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 350; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., 436; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 105.. 
 

SAMIEC ANNA, pseud. „Lena”, „Anusia”, 

Urodzona 20.07.1919 r. w Gródku k/Jabłonkowa – Zaolzie, i 

zamieszkała w tej miejscowości, narodowości polskiej, harcerka 

DH. Ukończyła szkołę wydziałową, a następnie kontynuowała 

naukę w szkole handlowej. Od 1938 r. pracowała jako urzędniczka 

w hucie w Trzyńcu. Od początku okupacji hitlerowskiej działała w 

ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ (do działalności w 

organizacji wciągnięta przez ks. Józefa Adameckiego).  

Odpowiedzialna za kontakt z partyzantami łączniczka. Aresztowana wraz z matką i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po 

zakończonym śledztwie przetransportowana do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 

15.02.1945 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 69; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej, oprac. Tadeusz Kopoczek, s. 131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Słownik uczestniczek 
walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 351. 

 

 



SANECZNIK ZYGMUNT, 

Urodzony 11.03.1923 r. w Rybniku. Były uczeń rybnickiego 

gimnazjum, harcerz IV DH im. Henryka Sienkiewicza przy 

Państwowym Gimnazjum w Rybniku. Gdy rozpoczęła się 

okupacja hitlerowska przedostał się do Generalnej Guberni – 

zamieszkał w Mielcu i tam zaangażował się w działalność ruchu 

oporu. Aresztowany 4.02.1944 r. w Mielcu – był więziony przez 

kilka dni w Rzeszowie. Wraz z dziewięcioma kolegami wyrokiem 

sądu doraźnego skazany na karę śmierci - wyrok wykonano przez 

rozstrzelanie 11.02.1944 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 157; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z 

dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 76; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 100. 
 

SAPA STANISŁAW, 

Współzałożyciel w dniu 12.08.1922 r. z Alojzym Hindą - DH im. Bolesława 

Chrobrego w Tychach. W tym samym czasie, a może trochę wcześniej, powstała 

drużyna w Mikołowie. Prawdopodobnie, od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Archiwum M. Dmetreckiego. 

 

SAS ELŻBIETA, 

Urodzona 3.07.1920 r. w miejscowości Ręczno, pow. piotrkowski, zamieszkała w 

Zawierciu, córka Ludwika, siostra Henryka, uczennica liceum ogólnokształcącego w 

miejscu zamieszkania i tam harcerka DH. Podczas okupacji zatrudniona jako 

pracownica fizyczna w Fabryce Maszyn w Porębie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej - do jesieni 1939 r. członkini organizacji „Płomień”, następnie wraz z 

bratem Henrykiem w lewicowej organizacji konspiracyjnej PPS. Aresztowana 

dwukrotnie – 10.10.1943 r. i zwolniona, a drugi raz 10.11.1943 r. i z Opola 

przewieziona do KL Auschwitz, 10.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji 

jako więźniarka nr 67222. Zginęła w tym obozie 10.01.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 602; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 352; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 100. 
 

SAS HENRYK, 

Urodzony 19.01.1923 r., zamieszkały w Zawierciu, syn Ludwika – brat Elżbiety, 

harcerz 89 ZDH im. Jana Lisa Kuli w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany wraz z siostrą w ruchu oporu – lewicowej organizacji 

konspiracyjnej GL PPS. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Auschwitz, 5.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

146115. Zginął w tym obozie 29.02.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 
s. 391, 703; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 100. 
 

SATARA KAZIMIERZ, 

Urodzony 1.03.1914 r. w Cieszynie oraz zamieszkały w tej miejscowości, w 

młodości harcerz IV DH w Cieszynie. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i po krótkim przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie, 

przetransportowany do KL Dachau. Zginął w tym obozie w 1941 r. 

 



Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

SAWOŃ ŁUCJA z d. ZARÓD, 

Urodzona w 1909 r. w Słupsku, zamieszkała w Sosnowcu. Po ukończeniu szkoły 

zawodowej należała do drużyny starszoharcerskiej i równocześnie prowadziła ŻDH 

przy Szkole Handlowej im. Królowej Jadwigi. Już od października 1939 r. 

zaangażowana w działalność ruchu oporu - organizacji „Orzeł Biały” w Sosnowcu. 

Pełniła funkcję łączniczki, kolporterki. Przez harcerki utrzymywała łączność ze 

Śląskiem – m.in. za pośrednictwem Ady Korczyńskiej. Następnie była żołnierzem 

organizacji konspiracyjnej ZWZ. Z wytycznych Ady Korczyńskiej, w zakresie jej 

obowiązków było utrzymywanie łączności ze sztabem okręgu, kolportaż prasy 

konspiracyjnej, pomoc dla więźniów KL Auschwitz, pomoc dla więźniów 

„Radocha” w Sosnowcu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 294. 
 

SĄCZEK EMANUEL, 

Urodzony 24.12.1921 r., zamieszkały w Suchej Górnej - Zaolzie, harcerz HPC w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, 

rozstrzelany wiosną 1945 r. na cmentarzu żydowskim w Cieszynie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek. 

 

SCHOLZ ANTONI, 

Prawdopodobnie zamieszkały w Katowicach, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany za działalność konspiracyjną, przetransportowany do więzienia w 

Montelupich w Krakowie i tam powieszony w 1943 r.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 75- 78; Zeznanie Bogdana Szaflika 

złożone przed OKBZH w Katowicach w dniu 19 maja 1970 r.; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 75. 
 

SCHUBERT OTTO (SZUBERT), 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 12.03.1919 r. w Chybiu, syn Karola i Florentyny z d. Piechaczek, 

zamieszkały w Dziedzicach. W latach 1926-1931 uczęszczał do Szkoły 

Powszechnej w Czechowicach, tam należał do zuchów a następnie do DH. Dalszą 

naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum w Bielsku, skąd po 6 klasie 

przeniósł się do Szkoły Handlowej w Chorzowie - kończąc ją w 1939 r. Podczas 

okupacji hitlerowskiej, ojciec - fanatyczny hitlerowiec, całą rodzinę wpisał na listę 

narodowościową, natomiast synowie – Otto (pracownik w Urzędzie Gminnym w 

Czechowicach) i jego brat Franciszek, ucząc się patriotyzmu w ZHP oraz 

Robotniczym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Siła”, podjęli walkę z 

hitlerowcami. Otto zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ, 

 



brał udział w drukowaniu i kolportażu prasy podziemnej, prowadził działania 

wywiadowcze, a także nasłuch radiowy. Ojciec, zorientowawszy się w działalności 

synów – Ottona i Franciszka, złożył oświadczenie, iż wyrzeka się swoich synów, 

natomiast gestapo i funkcjonariusze NSDAP umieścili ich na liście podejrzanych i 

zlecili śledzenie. W grudniu 1940 r., Otto – wówczas pracownik Fabryki Obuwia w 

Chełmku, ostrzeżony o grożącym aresztowaniu, zatarłszy w domu wszystkie ślady 

konspiracyjnej działalności, chciał uciec do Krakowa. Niestety, po przyjściu do 

pracy został aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, 

18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7595. W obozie 

zaangażował się w pomoc współwięźniom – zwłaszcza chorym na tyfus. W końcu 

sam zapadł na tę chorobę, skutkiem czego zmarł 22.08.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23912/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 9:45, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus 

plamisty). 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 112; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 
z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 13; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 66; Życiorysy harcerek i harcerzy z 
hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu 

Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 88, 89; Kronika Beskidzka – 
lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1364. 

 

SCHUMACHER IRENA, 

Zamieszkała w Trzebini. Aresztowana i uwięziona w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, za nie ujawnienie miejsca ukrywania się męża Ryszarda, który wraz z 

bratem Julianem od 1940 r. działał w „Szarych Szeregach” a następnie żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Gdy więc gestapo aresztowało brata Juliana i 

Bronisławę Gwizdałównę, Ryszard zdołał zbiec i ukrywał się do końca okupacji, 

lecz w zamian aresztowana została jego żona Irena i osadzona w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach. Po jakimś czasie zwolniona z tego więzienia, lecz bardzo 

często wzywana przez policję w Trzebini, była bita i nadal wymuszano na niej 

podanie miejsca ukrywania się Ryszarda. 
Bibliografia: A. Cyra, Pozostał po nich ślad, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2006 r., s. 23-

24. 
 

SCHUMACHER JULIAN, phm, 

Urodzony 24.03.1914 r. w Trzebionce, pow. chrzanowski, 

zamieszkały w Trzebini. Do szkoły powszechnej a następnie 

średniej uczęszczał we Lwowie. Od 1927 r. harcerz, od 1932 r. 

pracował w referacie zuchowym w Trzebini, w 1938 r. 

mianowany na stopień instruktorski podharcmistrza. Pracował 

przed wybuchem drugiej wojny światowej w elektrowni Siersza, 

zaś pod koniec okupacji pracował w biurze w Zakładach 

Gumowych w Trzebini.  

Od 1940 r. wraz bratem Ryszardem zaangażowany w działalność „Szarych 

Szeregów”, a także w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Latem 1944 r. pomógł uciekinierowi (Anglikowi) z obozu jenieckiego przy rafinerii 

 



w Trzebini – załatwił dzięki pomocy Bronisławy Gwizdałowej nielegalne 

dokumenty. Gdy niestety złapano tego uciekiniera, w śledztwie z torturami wyjawił 

nazwiska osób, które mu pomogły. 21.08.1944 r. Julian oraz Bronisława 

Gwizdałowa zostali aresztowani i przewiezieni do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. 26.10.1944 r. Juliana przesłano do KL Auschwitz i umieszczony w 

bloku 11, gdzie po wyroku sądu doraźnego zginął 1.11.1944 r. – prawdopodobnie 

rozstrzelany w Birkenau w krematorium nr V.  

Postscriptum: W okresie przebywania w celi bloku 11 pozostawił ślad na ścianie: 

„Schümacher Julian 31.10.44 z Trzebini ogłoszono wyrok 1.11.44 jeszcze żyję”. 
Bibliografia: A. Cyra, Pozostał po nich ślad, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2006 r., s. 22-
24. 

 

SCHWALLENBERG STANISŁAW vel Szulga Tierentiej Pietrowicz, pseud. 

„Kusociński”, „Skręt”, „Stach”, 

Urodzony w 1912 r. w Sosnowcu, syn Pawła. Od 1926 r. członek ZHP w Niemczech 

(w Bytomiu). Kierował w 2 DH, sportem harcerskim. Uczył się zawodu ślusarza, 

jako czeladnik pracował w kopalni, spędzając wolny czas z młodzieżą pozaszkolną - 

pracującą. Władze niemieckie zaproponowały mu reprezentowanie barw Niemiec na 

olimpiadzie w Berlinie. Za odmowę pozbawiony został pracy. 1.08.1940 r. powołany 

przymusowo do wojska niemieckiego (Wehrmachtu) został ranny, następnie 

skierowany na zaplecze frontu wschodniego. W obozie jenieckim w Szepietówce, 

gdzie przebywał, organizował ucieczki jeńców radzieckich. W lutym 1942 r. 

zdezerterował, działając w oddziałach partyzantów radzieckiego i polskiego ruchu 

oporu. Aresztowany przez Niemców w Pilicy przewieziony został do Miechowa. 

Zginął prawdopodobnie podczas próby ucieczki.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 100. 
 

SEDLACZEK RUDOLF, 

Urodzony 13.09.1905 r., zamieszkały w Orłowej - Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w 

tym obozie 13/14.01.1942 r.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

SIEKIERSKI ALBIN, HO, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania stopień instruktorski Harcerz Orli. W 

przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu Harcerskim – członek grupy 

operacyjno-meldunkowej. Od początku okupacji hitlerowskiej organizator 

ruchu oporu – harcerskich Szarych Szeregów.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

SIEKIERSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 12.09.1911 r. w Nowej Wsi gmina Kęty, pow. oświęcimski, zamieszkały 

w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany przez Gestapo i 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 4.12.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 42933/1942 – potwierdzonego przez lekarza 



obozowego, zmarł o godz. 16:49, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 
s. 674; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 843; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 101. 
 

SIEMEK JÓZEF, phm, 

Urodzony w 1915 r. w Długoszynie Krakowskim. W 1934 r. absolwent Seminarium 

Nauczycielskiego w Mysłowicach, następnie nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 2 

w Piotrowicach, drużynowy DH. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po zakończeniu działań obronnych przedostał się na Węgry, 

gdzie uzyskał stopień instruktorski podharcmistrz. Żołnierz PSZnZ. Zginął w maju 

1944 r. pod Monte Cassino.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 101. 

 

SIERADZKI JERZY MACIEJ, 

Urodzony w 1924 r. w Grodnie, zamieszkały w Katowicach, syn Henryka, uczeń 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Katowicach, harcerz 2 DH im. Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania. Przeniósłszy się końcem 1939 r. do Krakowa 

podjął tam pracę fizyczną i jednocześnie zaangażował w działalność ruchu oporu. 

Nawiązał kontakt z AK przewożąc do Katowic m.in. broń i amunicję. Otrzymawszy 

wezwanie do gestapo ukrywał się w partyzantce. Zginął w grudniu 1944 r. na 

Kielecczyźnie w potyczce partyzanckiej.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 101. 
 

SIKORA ALOJZY, 

Urodzony 28.04.1915 r., mieszkaniec Karwiny - Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. 

Aresztowany i rozstrzelany 26.02.1945 r. w Mirowie. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

SIKORA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1922 r. w Mysłowicach, i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1934 r. 

harcerz 5 męskiej DH pozaszkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. W 

ostatnich dniach sierpnia 1939 r. brał udział w pogotowiu do obrony Mysłowic na 

wypadek wybuchu wojny. Niestety, siła wkraczających wojsk niemieckich 

spowodowała, że spychani byli na wschód – w okolice Chełma Lubelskiego. 

Uniknąwszy niewoli, wrócił do Mysłowic, i podjął pracę u kowala Wilhelma 

Nowatorskiego, a ten wciągnął do go organizacji konspiracyjnej PZW. W 1943 r. z 

początkiem jesieni podejrzany o kradzież worka cukru (który zginął w hurtowni 

spożywczej), został postawiony przez policję przed wyborem uwięzienia w KL 

Auschwitz lub pójścia do wojska niemieckiego. Wybierając wojsko – przy 

najbliższej sposobności zdezerterował i przeszedł na stronę wojsk amerykańskich, a 

tam przekazano go do oddziałów polskich. Wrócił do domu w listopadzie 1945 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 115-116. 

 

SIKORA JAN, 

Urodzony 18.07.1910 r. w Cieszynie, i długo zamieszkały w tej miejscowości, 

następnie mieszkaniec Ustronia (1). Studia nauczycielskie ukończył w Cieszynie, 



zaś pierwszą pracę jako nauczyciel otrzymał w Szkole Powszechnej w Ustroniu, 

kontynuując studia na Zaocznym Wyższym Studium Rolniczym.  

Był aktywnym członkiem Polskiego Związku Zachodniego, także 

zaangażowanym w ZHP, Towarzystwie Sportowym „Strzelec”, 

zapowiadał się na dobrego chórmistrza. 

Aresztowany 21.04.1940 r. i przez krótki czas uwięziony w 

Cieszynie a stamtąd przetransportowany do KL Mauthausen-

Gusen. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

4524. Zginął w tym obozie 18.09.1940 r. 
Bibliografia: Sz. Kędryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 
Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 100; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 634; zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 187 

wykazu); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131; 

J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 66; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.13, cz. 24 

(133); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

SIKORA JAN, 

Urodzony 2.05.1921 r., mieszkaniec Czeskiego Cieszyna – Zaolzie, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK „Rzeczypospolitej Iwonickiej”. 

Dalszy los tego harcerza nie jest znany. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

SIKORA LEONARD, hm,  

Urodzony 25.11.1919 r. W ZHP od 12.11.1933 r. W latach 1934-

1939 zastępowy, a następnie drużynowy II DH im. S. 

Czarnieckiego w Rydułtowach. W 1940 r. wysłany na roboty 

przymusowe w Niemczech – trafił do firmy zajmującą się 

budową dróg w Raciborzu i Wrocławiu. W 1944 r. zagrożony 

wcieleniem do wojska niemieckiego – uciekł w okolice Bielska i 

Oświęcimia przyłączając się do partyzantów z którymi wcześniej 

współpracował jako łącznik działając w ruchu oporu. 

Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1949, drużynowy, szczepowy, komendant 

Środowiska Rydułtowy i zastępca komendanta Hufca Rydułtowy. Od stycznia 1957 

r. do października 1958 r. zastępca komendanta Hufca Rybnik-Powiat. W latach 

1957-1960 komendant Środowiska Harcerskiego Rydułtowy-Gaszowice. Od 

września 1960 do września 1968 r. kierownik Zespołu Drużynowych 

Młodszoharcerskich Hufca Rybnik. W latach 1960-1964 członek i zastępca 

przewodniczącego Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Hufca Rybnik. 

Przewodniczący tej komisji (1964-1970), a następnie jej członek w latach 1970-

1979. Członek Komendy Hufca w okresie październik 1958 - marzec 1969 r., Rady 

Hufca w okresie marzec 1969 -27.02.1971 r. i Komisji Rewizyjnej od 27.02.1971 do 

listopad 1980 r. Od 1971 do 1975 r. zastępca przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. W latach 1970-1980 członek Komisji Historycznej Hufca, a od 

listopada 1980 do 1982 r. instruktor Hufca Rybnik. Od sierpnia 1982 r. członek 

Rady Kręgu Instruktora Seniora przy Komendzie Hufca Rybnik. Wielokrotny 

organizator i komendant kursów drużynowych i obozów harcerskich. Odznaczony 

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką 

 

 



„Za Zasługi dla Hufca Rybnik”, honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem KChK L6/63 z 01.05.1963 r. 

Odszedł na wieczną wartę 29.09.1996 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 169/170. 

 

SIKORA WŁADYSŁAWA z d. PAWŁOWSKA, hm, 

Urodzona 3.02.1917 r. w Rzeszowie, córka Walentego i 

Aleksandry. Ukończyła Szkołę Podstawową w Tyczynie, a 

dalszą naukę kontynuowała w Szkole Wydziałowej i w 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie – zdając maturę w 

1936 r. Aktywna harcerka od 1932 r. Po maturze podjęła pracę 

jako nauczycielka w Cieszynie. Od lipca 1938 r. przeniesiona 

jako etatowa nauczycielka w Ustroniu i przez cały ten czas 

bardzo zaangażowana w ZHP.  

Przed wybuchem wojny w 1939 r. była nauczycielką w 

Ustroniu, a także komendantką Harcerek - Hufca Wiślańskiego, stopień 

instruktorski harcmistrz. Aresztowana 21.05.1940 r. w Ustroniu i po krótkim 

przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie, dnia 25.05.1940 r. wywieziona do KL 

Ravensbrück, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 3643. W 

obozie należała do konspiracyjnej organizacji harcerek „Mury” - od początku 

istnienia tej drużyny (zastęp „Cegieł”). Następnie, 25.04.1945 r. wywieziona z 

obozu przez szwedzki Czerwony Krzyż do Szwecji. Do kraju wróciła w grudniu 

1945 r. Od stycznia 1946 r. pracowała jako nauczycielka w szkołach zawodowych 

w Cieszynie. Odznaczona, m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Odznaką Tysiąclecia, Złotą 

Oznaką ZNP, Krzyżem Zasługi dla ZHP. Odeszła na wieczną wartę 24.08.2010 r. 
Bibliografia: MURY, Harcerska Konspiracyjna Drużyna w Ravensbrück, Wspomnienia, Śląski Instytut 

Wydawniczy, Katowice 1986 r., s. 237; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (154); życiorys byłej 
więźniarki KL Ravensbrück – Władysławy Sikory. 

 

SIKORSKA BOGUSŁAWA, 

Urodzona w 1926 r. w Szczercowie, pow. łaski, zamieszkała w Częstochowie, córka 

Hilarego, uczennica, harcerka DH w miejscu zamieszkania. W latach 1943/1944 

wstąpiła do tajnej drużyny harcerskiej, ucząc się jednocześnie na tajnych 

kompletach. Przeszkolona jako sanitariuszka, pełniła służbę na dworcu, niosąc 

pomoc powstańcom warszawskim, przewożonym zbiorowymi transportami przez 

Częstochowę. Dnia 30.08.1944 r. w czasie takiego dyżuru w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku dostała się pod koła pociągu. Zmarła na skutek odniesionych ran. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 101. 

 

SIKORSKI CZESŁAW, 

Urodzony 13.05.1922 r. w pow. śremskim, zamieszkały w Bielsku, syn Stanisława i 

Stanisławy z d. Dziurla, harcerz DH w Bielsku - należał do 3 DH im. Kazimierza 

Pułaskiego, następnie 2 DH im. ks. Józefa Poniatowskiego. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany 18.07.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 4.11.1941 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 3770/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

 



17:50, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Phlegmone” (wyczerpanie 

organizmu przy flegmonie). 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 102; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 766; 
Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

SIKOROWSKI LESZEK, pseud. „Beduin”, 

Urodzony 17.02.1923 w Trzebini, syn Henryka i Eleonory z d. 

Słatyńska. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Włocławku, 

Chorzowie, Krakowie i Skoczowie. W 1939 r. ukończył 3. klasę 

Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Cieszynie. Okres 

okupacji spędził w Krakowie, tam pracował i uczył się. W 1943 r. 

po ukończeniu Szkoły Budownictwa otrzymał dyplom technika 

budowlanego. Zaangażowany w organizacji konspiracyjnej w 

Krakowie.  

Aresztowany przez gestapo i dwukrotnie więziony. Pierwszy raz przebywał w 

więzieniu Montelupich w Krakowie od 23.01. do 29.01.1941 r. Drugi raz 

aresztowany i więziony od 27.10 1943 do 3.12.1943 r. – zwolniony z dalszego 

przetrzymywania w więzieniu dzięki skutecznej interwencji rodziny. Po 

wyzwoleniu wrócił do Skoczowa. Pracował jako technik budowlany, a od 1957 r. – 

po uzyskaniu na Politechnice Krakowskiej dyplomu – jako inżynier budownictwa 

lądowego ze specjalnością bud. przemysłowego (m.in. w Katowicach, Żorach, 

Skoczowie, Bielsku-Białej, Cieszynie, Ustroniu). Dodać należy, że od 1934 roku 

należał do ZHP, któremu pozostał wierny do ostatnich chwil życia. Po okupacji 

niemieckiej współtworzył skoczowskie harcerstwo, organizował drużyny, szczepy, 

prowadził obozy harcerskie, pełnił wiele harcerskich funkcji – także Komendanta 

Hufca Skoczów. Pasjonował się historią, szczególnie Skoczowa, któremu poświęcił 

wiele lat społecznej pracy (wykopaliska w grodzisku wczesnośredniowiecznym - 

„Piekiełku”, Towarzystwo Miłośników Skoczowa, utworzenie skoczowskiego 

muzeum, obchody 700-lecia miasta i wiele innych.)  

Odszedł na wieczną wartę 7.08.1988 r.  
Bibliografia: Informacja córki - Bogny Sikorowskiej. 
 

SITKO STEFAN, pseud. „Wicher”, 

Urodzony w 1921 r. w Łagiszy, pow. będziński, syn Franciszka, zamieszkały w 

Łagiszy, od 1930 r. harcerz 45 ZDH im. Henryka Dąbrowskiego w miejscu 

zamieszkania (wywiadowca). Od 1934 r. przebywał w Tomaszowie Lubelskim, 

gdzie uczęszczał do Liceum im. Bartosza Głowackiego. Podczas okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK, w grupie szturmowej w Tomaszowie Lubelskim, uczestnik 

wielu akcji bojowych. Zginął w 1943 r. w czasie ataku na Urząd Gminny w 

Jarczowie, pow. Tomaszów Lubelski. W 1945 r. ekshumowany, pochowany jako 

żołnierz ZWZ/AK na cmentarzu Podhorce k/Tomaszowa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 102. 
 

SIWEK KAROL, 

Urodzony 4.06.1912 r., zamieszkały w Karwinie - Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. 

 



Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

został rozstrzelany 29.02.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 706; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

SIWY WŁADYSŁAW, 

Urodzony 31.01.1921 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

powstańca śląskiego, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Podczas okupacji 

wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie został 

przymusowo wcielony do wojska niemieckiego (Wehrmachtu). Zdezerterował z 

frontu wschodniego i dostał się do obozu jenieckiego. Jako ochotnik wstąpił do 

„kościuszkowców”. Brał udział w bitwie pod Lenino. Oddelegowany do działań 

dywersyjnych na zapleczu wroga, w jednej z takich akcji uległ wypadkowi. Zginął 

14.09.1944 r. rozstrzelany w Ewinie k/Gidel woj. piotrkowskie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 102; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. 

Sworzeń, A. Dudek., s. 163; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana 
Wróbla, s. 132; informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

SKALEC FRYDERYK,  

Mieszkaniec Knurowa, harcerzem I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie, 

syn Pawła, uchodźcy z Niemiec, brat Henryka. W początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej 

organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie wiadomości o sytuacji 

międzynarodowej i działaniach frontowych oraz rozpowszechnianie tych 

wiadomości między zaufanymi rodakami. Członkowie organizacji przeprowadzali 

sabotaże w zakładach pracy - unieruchamianie różnych maszyn i urządzeń, 

doprowadzili do wykolejenia pociągów towarowych na linii Knurów — 

Szczygłowice, do wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 

2.06.1942 r., przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd 

po przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 

 

SKALEC HENRYK, 

Urodzony w 1912 r. w Krempie, pow. Strzelce Opolskie, zamieszkały w Knurowie, 

syn Pawła, uchodźcy z Niemiec, brat Fryderyka. Do ZHP należał od 1926 r harcerz 

I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie, W początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej 

organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie wiadomości o sytuacji 

międzynarodowej i działaniach frontowych oraz rozpowszechnianie ich wśród 

zaufanych rodaków. Czlonkowie organizacji przeprowadzali sabotaże w zakładach 

pracy - unieruchamianie różnych maszyn i urządzeń, doprowadzili dwukrotnie do 

wykolejenia pociągów towarowych na linii Knurów - Szczygłowice i do 

wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 19.06.1942 r., 

przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po 

przesłuchaniach przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 

22.01.1945 r.  



Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 44; Bohaterowie spod znaku lilijki, 

s. 205-207; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 102. 

 

SKOLIK HUBERT,  

Prawdopodobnie mieszkaniec Chorzowa, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 105. 

 

SKOLIK JAN, hm, pseud. „Brzeziński”, 

Urodzony 16.08.1913 r. w Brzezinach Śląskich, syn Ignacego. Ukończył szkołę 

powszechną w rodzinnej miejscowości a następnie Szkołę Handlową w Chorzowie. 

Do ZHP należał od 1931 r., był drużynowym 2 DH w Brzezinach Śl. Aktywnie 

uczestniczył w działalności harcerskiej, dochodząc do stopnia instruktorskiego 

harcmistrza. Przed 1939 r. pracował jako kancelista w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim. Prawdopodobnie w 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 

w Cieszynie. Uczestnik obrony Śląska we wrześniu 1939 r. W tym też czasie 

zwerbowany przez ppor. rez. mgra Józefa Korola do sieci dywersji pozafrontowej. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej z 23. DP na szlaku wojennym 

aż na Lubelszczyźnie. Uniknął niewoli i powrócił na Śląsk w początkach 

październiku 1939 r., angażując się w działalność konspiracyjną. Z polecenia J. 

Korola przystąpił m.in. z Janem Klauzą do tworzenia Polskiego Ruchu 

Wolnościowego w Katowicach i sąsiednich miejscowościach, czyli organizacji 

POP, która w początkach grudnia 1939 r. podporządkowała się SZP w Krakowie, 

przekształconej w ZWZ. Współorganizował Inspektorat Katowicki SZP, ZWZ, 

wchodząc w skład jego dowództwa. Wykazywał nadzwyczajną aktywność 

organizacyjną, odtwarzał zerwane kontakty zwłaszcza z harcerzami, których 

pozyskiwał do organizacji. Pełnił obowiązki adiutanta i zastępcy inspektora Jana 

Klauzy „Sapera”. Wiosną 1940 r. skierowany został do pomocy ppor. rez. Karolowi 

Kornasowi „Wierchowi” przy tworzenia sieci wywiadowczej w Okręgu Śląskim 

ZWZ. Aktywna ich działalność nie uszła uwadze hitlerowskiego aparatu 

bezpieczeństwa. Aresztowany 18.11.1940 r., i więziony: w Katowicach, Bytomiu, 

Berlinie i Oświęcimiu. Skazany na karę śmierci, zginął w wiezieniu katowickim 

6.04.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 102. 
 

SKOP WIESŁAW, 

Urodzony w 1923 r., zamieszkały w Czeladzi, brat Witolda, harcerz 80 ZDH w 

miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zatrzymany przez Niemców 

wraz z bratem jako zakładnicy, zostali powieszeni w egzekucji zbiorowej w 1943 r. 

w Warszawie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 103. 
 

SKOP WITOLD, 
Urodzony w 1921 r. zamieszkały w Czeladzi, brat Wiesława, harcerz 80 ZDH w 

miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zatrzymany przez Niemców 

wraz z bratem jako zakładnicy, zostali powieszeni w egzekucji zbiorowej w 1943 r. 

w Warszawie. 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 103. 
 

SKORUPA JAN, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Żor, harcerz – zastępowy DH im. Wł. Orkana w 

Roju. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie - 

nieznane są okoliczności oraz data śmierci. 
Bibliografia: Archiwum domowe hm. Longina Musiolika. 
 

SKORUPA LUDWIK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 24.08.1920 r. w Lipinach (Kozłowie) k/Gliwic, zamieszkały w Rudzie 

Śl., syn Wincentego i Teresy z d. Burzyński, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany 18.12.1940 r. i przewieziony do KL Auschwitz, 6.02.1941 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10192. Zginął w tym obozie 

22.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23888/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:30, określenie przyczyny zgonu to: 

Fleckfieber (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 79; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1340; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 103; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 138. 

 

SKORUPA MARCIN, 

Urodzony w 1912 r. w Kozłowie, pow. gliwicki, mieszkaniec Katowic, syn Józefa, 

działacz harcerski z Katowic, przedwojenny urzędnik policji. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - komendant organizacji 

konspiracyjnej Obwodu Katowice PSZ. Aresztowany i uwięziony w Katowicach. 

Tam zginął 30.06.1942 r. - ścięty gilotyną.  
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 34; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 103. 
 

SKOWRONEK ERWIN,  

Urodzony 1.10.1916 r. w Radlinie, pow. rybnicki, syn Jana i Marty z d. Heliosz, 

mieszkaniec Radlina. Bardzo aktywny harcerz DH im. Wł. Jagiełły w 

Biertułtowach. Ukończył czteroletnią Szkołę Handlową w Rybniku, a następnie 

odbył czynną służbę wojskową. Z wojska został przedwcześnie zwolniony, ze 

względu na nabytą chorobę – otrzymał niewielką rentę. Po powrocie do domu, 

pracował jako urzędnik w starostwie w Rybniku, ale na dwa lata przed wybuchem 

drugiej wojny światowej, przeniósł się do pracy w kop. „Emma” w Radlinie. 

Podczas okupacji odmówił podpisania volkslisty i napisał, że jest narodowości 

polskiej. W jego domu odbywały się spotkania zaufanych znajomych Polaków, a 

posiadając nielegalnie odbiornik radiowy, słuchano polskojęzycznych wiadomości z 

 



Londynu. Gromadzono i rozdzielano pieniężne ofiary dla najbiedniejszych Polaków 

pokrzywdzonych przez okupanta. Skowronków odwiedzał Wilhelm Wawrzyńczyk, 

współorganizator ruchu oporu na powiat rybnicko-wodzisławski, a także Jan Szulik 

z Głożyn – były poseł na sejm i inni. Dnia 12.04.1942 r. o 23:30 gestapo i szupo 

wtargnęło do domu Skowronków przeprowadzając rewizję wszystkich 

pomieszczeń. Erwin został aresztowany i odwieziony do budynku Gminnej Rady 

Narodowej w Radlinie, gdzie w piwnicy mieściło się tymczasowe więzienie. 

Następnego dnia odwieziony został do więzienia w Rybniku. Z Rybnika 

przetransportowano go do więzienia śledczego w Mysłowicach i przebywał tam 

ponad cztery miesiące. 5.09.1942 r. został przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zginął – rozstrzelany 21.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33222/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, 

określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 666; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 216, nr id. 31409; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Karola 
Sachsa), skor. 2; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 77. 

 

SKOWRONEK GERTRUDA z d. SZOSTEK, 
 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 19.12.1918 r. w Radlinie-Głożyny, pow. rybnicki, córka Józefa i Wiktorii 

z d. Konieczny, zamieszkała w Radlinie-Głożyny. Harcerka - drużynowa DH im. 

Emilii Plater przy Szkole Powszechnej na kolonii Ema. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowała się w działalność konspiracyjną wraz z mężem 

Erwinem. Łączniczka pomiędzy Inspektoratem Rybnickim, a Okręgiem Śląskim 

ZWZ/AK. Aresztowana 13.04.1942 r. w swoim domu wraz z Marią Olszewską, z 

którą współpracowała. Więziona przez sześć tygodni w więzieniu w Rybniku, skąd 

wywieziona została do Wodzisławia Śl. Następnie, 11.07.1942 r. przekazana do KL 

Auschwitz i zarejestrowana jako więźniarka nr 8573. W tym obozie zachorowała na 

tyfus, dostała się na izbę chorych, gdzie odwiedzała ją Maria Grzesiewska-

Wojciechowska. Zmarła 28.01.1943 r. (miała zaledwie 24 lata). Według 

wystawionego aktu zgonu nr 4123/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to 

„Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 494, 666; APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 1107, nr id. 42386; Zbiory J. Delowicza (42, 71 s. 176, 319, 

Informacja Erny Bonarek), (relacja Zofii Warzecha z d. Szostek, Salomei Kolarczyk z d. Skowronek), skor. 2; Praca 

zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 103; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 
440; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 77. 

 

SKOWRONEK JERZY, 

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany 14 lub 15.04.1940 r. przez gestapo w Chorzowie, i 

 



przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie 

udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62; A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. 
s. 60 - Zeznanie Jana Maloty. 

 

SKOWRONEK TADEUSZ, 

Mieszkaniec Świętochłowic. Od 1934 r. harcerz DH im. Tadeusza Kościuszki w 

Chropaczowie. W 1937 r. drużynowy drużyny zuchów. Od 1940 r., zaangażowany 

w działalność ruchu oporu - należał do konspiracyjnej drużyny 1 hufca 

świętochłowickiego, kolporter prasy podziemnej: „Świt”, „Ku Wolności”, 

„Jutrzenka”, „Polska pod ziemią”, „Zryw” - na terenie Chropaczowa i kopalni 

„Szombierki” w Bytomiu. W styczniu 1944 r. przymusowo wcielony do wojska 

(Wehrmachtu) i wywieziony do Francji, a po 4 miesiącach przeniesiony został do 

Włoch, gdzie dostał się do niewoli amerykańskiej, lecz natychmiast wstąpił do II 

Polskiego Korpusu będącego wówczas pod dowództwem brytyjskim. Na terenie 

Włoch należał cały czas do ZHP - Szczepu im. St. Kostki. Po ustaniu działań 

wojennych w maju 1945 r. przydzielony do 17 Szwadronu Żandarmerii we 

Włoszech i pełnił służbę w różnych jednostkach wojskowych. W czerwcu 1946 r. 

przewieziony do Anglii i tam zdemobilizowany. Na terenie Anglii uczestniczył w 

obsłudze różnych spotkań i zjazdów ZHP w Klubie „Orła Białego” w Londynie. Do 

kraju wrócił w 1947 r.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 183-184. 
 

SKRZEK JÓZEF, hm, pseud. „Gromek”,  

Urodzony 15.09.1911 r. w Michałkowicach, syn Franciszka i 

Florentyny. W 1928 r. ukończył Szkołę Powszechna w 

Michałkowicach, zaś w 1932 r. Państwowe Seminarium 

Nauczycielskiego w Mysłowicach, nauczyciel m.in. w 

Brzezinach Śl. W 1928 r. wstąpił do 1 DH im. Adama 

Mickiewicza w Michałkowicach, gdzie był wodzem zuchów, 

następnie zastępowym. Prowadził referat starszych chłopców 

Śląskiej Chorągwi Harcerzy.  

W okresie 1932-1933 absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zambrowie oraz 

odbył praktykę w 28. PP. W 1933 r. przeniesiony służbowo do Hufca Rybnik, zaś 

od 1.04.1934 r. przeniesiony do Hufca Rydułtowy – na funkcję sekretarza. Z 

polecenia hufcowego M. Główki, w czerwcu 1934 r. założył w Piecach VII DH im. 

Adama Mickiewicza. Drużynę prowadził przez jeden rok, po czym poleceniem 

służbowym przeniesiony został od 1935 r. do Katowic i do 1941 r. wszedł w skład 

Komendy Chorągwi ZHP, stopień instruktorski podharcmistrza. W 1938 r. uzyskał 

stopień instruktorski harcmistrza. Działalność w harcerstwie umiejętnie łączył z 

pracą zawodową. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego został 

nauczycielem w Brzezinach Śląskich a w rok później w Piecach. Następnie, 

przeniesiony do Uniwersytetu Ludowego w Górkach Wielkich-Nierodzimiu, zaś w 

roku następnym podjął studia w Akademii Handlowej w Krakowie. Harcerze 

przechodzili specjalistyczne szkolenie sabotażowo-dywersyjne w zakonspirowanych 

ośrodkach, m.in. na Pustyni Błędowskiej, a pod koniec sierpnia 1939 r. wyposażeni 

zostali m.in. w broń, materiały wybuchowe itd., uczestniczyli w obronie m.in. 

 



Chorzowa i Katowic w pierwszych dniach września 1939 r. Zmobilizowany (stop. 

wojsk. ppor.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - 3. PSP. Uczestniczył 

w walkach na szlaku bojowym od Bielska do Lubelszczyzny. Dostał się do niewoli 

niemieckiej, skąd zdołał zbiec i powrócił do Michałkowic. Po kilku tygodniach 

podjął pracę w Banku Rolnym w Katowicach, nawiązując kontakty z harcerzami-

członkami sieci dywersji pozafrontowej, którzy podjęli działalność konspiracyjną w 

OOB i POP. Niestety 18.12.1940 r. gestapo przystąpiło do masowych aresztowań na 

Górnym Śląsku, rozbijając Okręg Śląski ZWZ. Zdradzony przez Helenę Mateję, 

został aresztowany 5.09.1941 r. przez gestapo w Katowicach. Zginął 3.12.1941 r. w 

egzekucji publicznej w Michałkowicach. Po śmierci odznaczony Krzyżem 

Walecznych przez Komendanta Głównego AK gen. bryg. Stefana Roweckiego. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 101; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; Praca zbiorowa, Wszystko 

co nasze, W-wa 1983 r., s. 103; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana 
Wróbla, s. 73-75; informacja Mariusz Dmetrecki; Archiwum Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w 

Rydułtowach. 

 

SKRZYNIARZ WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1896 r. w Krakowie, działacz harcerski w Chorzowie, nauczyciel szkoły 

średniej - Gimnazjum Klasycznego, a następnie dyrektor Gimnazjum Matematyczno-

Przyrodniczego w Chorzowie, w 1927 r. absolwent UJ w Krakowie. Podczas 

okupacji jeden z organizatorów tajnego nauczania w Generalnej Guberni. 

Aresztowany w Krakowie, i po przetransportowaniu do KL Auschwitz, stamtąd 

przewieziony do KL Gross-Rosen. Zginął w tym obozie – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 103. 
 

SKRZYPEK FRANCISZEK, hm, 

Mieszkaniec Mysłowic, komendant hufca ZHP w miejscu zamieszkania, z 

uzyskanym stopniem instruktorskim harcmistrza. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w walce z hitlerowskim agresorem w tymże 

wrześniu 1939 r. - pod Janowem Lubelskim.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 104. 

 

SKRZYPEK WILHELM, 

Urodzony 8.06.1920 r., mieszkaniec Żor. Harcerz – zastępowy DH im. F. Żwirki w 

Żorach. W okresie okupacji hitlerowskiej w nieznanych okolicznościach dostał się na 

Zachód, gdzie walczył przy PSZnZ w Anglii – jako lotnik Dywizjonu 307. Zginął 

śmiercią lotnika 27,10.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum domowe hm. Longina Musiolika. 

 

SKRZYWANEK MACIEJ, pseud. „Narutowicz”, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, harcerz - zastępowy, 

następnie przyboczny 1 ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Dnia 15.10.1940 r. udał się do Lublina, 

gdzie zaangażował się w wojskowej organizacji podziemnej. Aresztowany 1.06.1942 

r. w Lublinie i stamtąd przewieziony został do KL Auschwitz. Zginał w tym obozie 

22.10.1942 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 104. 
 



SKUDRZYK RYSZARD, 

Mieszkaniec Rybnika. W okresie międzywojennym harcerz IV 

MDH przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku. W okresie 

okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany i rozstrzelany 4.07.1943 r. podczas pacyfikacji 

Liszek k/Krakowa.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 76. 
 
 

SLADEK TADEUSZ, 
Urodzony 5.03.1925 r. w dzielnicy Paruszowiec k/Rybnika, 

mieszkaniec Rybnika. Harcerz II DH im. Zawiszy Czarnego w 

Paruszowcu. Postanowił mimo swojego młodego wieku, 

przedostać się na zachód i tam wstąpić do PSZnZ, by walczyć z 

okupantem. Na wyprawę tą wybrał się razem z kolegą Dyrszką, a 

wyruszyli za granicę 29.12.1941 r. i udało im się przedostać przez 

granicę Czech i Moraw do granicy Słowacji.  

Tam niestety zostali ujęci przez niemiecką straż graniczną i odstawieni na gestapo, 

gdzie Tadeusz dosyć odważnie oświadczył, że jest Polakiem i zdecydował się 

przedostać do armii polskiej by służyć swojej ojczyźnie. W wyniku tak oczywistego 

stwierdzenia, przekazany został do KL Neukirchen k/Norymbergii. Sądzony przed 

Trybunałem Ludowym w Berlinie pod koniec 1942 r. otrzymał wyrok pięciu lat 

wiezienia. Został jednak w drodze łaski wcześniej zwolniony z obozu do domu. 

Zmarł 13.06.1944 r. po ośmiu dniach pobytu w domu, w wyniku urazów i ran 

odniesionych w czasie przesłuchań i tortur więziennych. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, 161; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i 

Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 68; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, 

W-wa 1983 r., s. 134. 
 

SŁABIAK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1925 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości, brat Zbigniewa, 

harcerz 89 ZDH im. Jana Lisa Kuli w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej wraz z bratem zaangażowany w ruchu oporu – lewicowej organizacji 

konspiracyjnej Gwardia Ludowa - PPS. Aresztowany w nieznanych okolicznościach, 

13.09.1943 r. i przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 150081. Zginął w tym obozie – w lutym 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 104. 

 

SŁABIAK ZBIGNIEW,  
Urodzony w 1922 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości, brat 

Władysława, harcerz 89 ZDH im. Jana Lisa Kuli w miejscu zamieszkania. Od 

początku okupacji hitlerowskiej wraz z bratem zaangażowany w ruchu oporu – 

lewicowej organizacji konspiracyjnej Gwardia Ludowa - PPS. Aresztowany w 

nieznanych okolicznościach i 17.02.1943 r. zastrzelony przez gestapo w Zawierciu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 104. 
 

SŁABOSZEWSKI JÓZEF, pseud. ,,Toruń” „Tremor”, 

 

 



Urodzony 18.03.1908 r. w Zawierciu, syn Dominika i Wiktorii z d. Zdankiewicz. 

Szkołę powszechną ukończył w 1921 r., zaś 7 klas Gimnazjum Humanistycznego 

ukończył w Zawierciu w 1926 r. Tam też był bardzo aktywnym harcerzem ZHP. Od 

1.09.1926 r. wstąpił do WP jako elew Szkoły Podchorążych Piechoty w 

Komorowie-Ostrowii Mazowieckiej. W 1935 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole 

Wojennej, którą ukończył w 1937 r. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. i w walkach z hitlerowskim najeźdźcą został dwukrotnie 

ranny. Po kampanii wrześniowej, nawiązawszy kontakt ze sztabem gen. bryg. 

Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, otrzymał rozkaz wyjazdu na teren powiatu 

zawierciańskiego z zadaniem zorganizowania komendy obwodowej SZP. W lutym 

1940 r. kpt. dypl. Słaboszewski podporządkował się ppłk. Kowalówce i jego obwód 

wszedł w skład Podokręgu Zagłębiowskiego ZWZ. Aresztowany 24.05.1942 r. w 

pociągu w Bogucicach bez żadnych dokumentów tożsamości (zdążył wcześniej je 

zniszczyć). Podczas przesłuchania przez gestapo, został dotkliwie pobity i 

przewieziony do szpitala w Katowicach z którego zbiegł nocą, a przedostawszy się 

do Warszawy, Komenda Główna AK skierowała go na teren powiatu 

miechowskiego z zadaniem zorganizowania partyzantki. Po zakończeniu wojny 

podjął w maju 1945 r. pracę w różnych przedsiębiorstwach państwowych i na 

różnych stanowiskach aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. W latach 1957 - 1962 

studiował na Wydziale Prawa UJ w Krakowie, zaś w 1968 r. obronił pracę 

doktorską. Uczestniczył aktywnie w życiu społecznym i działalności politycznej. 

Odznaczony między innymi: 2 - krotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżami 

Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: Materiały archiwalne płk. Rez. Dr Mieczysława Starczewskiego. 

 

SŁANINA RYSZARD, 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec Wodzisławia Śl., przed wojną aktywny działacz 

ZHP w tym mieście. Podczas okupacji opuścił Wodzisław Śl. i zamieszkał w 

Krakowie. Aresztowany z podejrzeniem o działalność w organizacji konspiracyjnej, 

przejściowo więziony na Montelupich w Krakowie. Brak dalszych informacji o jego 

losie. Wiadomo jedynie, że przeżył okres okupacji i po wyzwoleniu pracował w 

Krakowie jako pracownik umysłowy w handlu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Augustyna Słaniny, syna Stefana Słaniny i córki Jadwigi), 

skor. 6. 

 

SŁAWIK BONIFACY, ks., hm,  

Urodzony w 1909 r. Harcerz IV DH im. H. Sienkiewicza w 

Rybniku, instruktor. Współorganizator z J. Pukowcem obozu 

harcerskiego w Sidorowie nad Zbruczem w 1930 r. Założyciel 

pierwszego na Śląsku Kręgu Akademickiego wśród kleryków 

Śląskiego Seminarium Duchownego w 1937 r. W 1939 r. kapelan 

hufców II, III i IV w Katowicach. Uczestnik kampanii 

wrześniowej 1939 r.  

Walczył w Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie i we Włoszech. Kapelan WP w 

randze pułkownika. Po wojnie proboszcz parafii w Edynburgu, a następnie w Los 

Angeles. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika Harcerzy 

nr 24 z 15.10.1936 r. Odszedł na wieczną wartę w 1980 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 170. 

 



SŁUPIK ANTONI, 

Urodzony 23.07.1916 r. w Mokrem-Sanoku, syn Jana i Franciszki 

z d. Matuszczyk. Do szkoły powszechnej w Sanoku i Krakowie, a 

dalszą naukę kontynuował w Gimnazjum im. Słowackiego w 

Krakowie i Lwowskim Gimnazjum im. Hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego - ukończone w 1938 r. Przez cały okres nauki 

harcerz DH. W 1938 r. rozpoczął studia na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, i równocześnie 

zgłosił się jako ochotnik do wojska 19.03.1939 r.  

Skierowany do Szkoły Podoficerskiej przy 73. Pułku Piechoty w Katowicach którą 

ukończył 27.07.1939 r., brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. broniąc 

Ziemi Śląskiej od Katowic-Brynowa, a następnie pod przeważającą siłą 

hitlerowskiego agresora zepchnięty na tereny wschodnie do Tomaszowa 

Lubelskiego, gdzie walka dobiegła końca. Tam ranny, dostał się 27.09.1939 r. do 

niewoli i przewieziony został do Przeworska, a stamtąd przetransportowany do 

obozu w Niemczech. W okolicach Krakowa usiłował zbiec z transportu, lecz niemal 

natychmiast aresztowany przez Niemców i osadzony w areszcie w Krakowie, a 

następnie dołączony do kolejnego transportu jeńców. Poprzez tymczasowe obozy 

jenieckie w Gliwicach, Tarnowskich Górach, przewieziony został do obozu w 

Stargardzie Szczecińskim, stamtąd do oflagu w Murnau, do obozu w Wolfsbergu. 

W sprzyjających okolicznościach, 24.12.1941 r. zbiegł i dotarł w pobliże miasteczka 

Dravograd, gdzie w styczniu 1942 r. wstąpił do partyzanckiego oddziału 

jugosłowiańskiego. Podczas jednej z akcji zimą 1943 r. został ranny w brzuch - w 

starciu zbrojnym z patrolem niemieckim. Jego działalność partyzancka w Słowenii 

dobiegła końca jesienią 1944 r. – gdy do Serbii wkroczyła Armia Radziecka i 

wspólnie z partyzantami 20.10.1944 r. zdobyła Belgrad. Powróciwszy do kraju, 

kontynuował służbę w wojsku - aż do przejścia 29.06.1968 r. w stopniu pułkownika 

na emeryturę. Odszedl na wieczną wartę 22.09.2014 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

SMOCZYK WACŁAW, pseud. „Janek”, „Magik” vel IWAN MURASKO,  

Urodzony w 1919 r. w Bytomiu, zamieszkały w Katowicach, syn Jana, harcerz 2 DH 

im. Tadeusza Kościuszki w miejscu zamieszkania. W 1937 r. absolwent Gimnazjum 

im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Sportowiec - jazda konna, kolarstwo, 

wioślarstwo. W styczniu 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych Saperów w 

Warszawie. Zmobilizowany (stop. wojsk. sierż.), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po powrocie do domu, zaangażował się w działalność ruchu 

oporu. W listopadzie 1939 r. wraz z kolegami wykradł z piwnicy dawnego konsulatu 

niemieckiego pistolety i granaty. Organizator akcji sabotażowych organizacji 

konspiracyjnej SZP na terenie Śląska, produkował wraz z ojcem bomby zegarowe. 

W 1940 r. awansowany na stopień podporucznika, został szefem sabotażu ZWZ. Do 

lutego 1942 r. organizował akcje sabotażowe dezorganizujące transporty niemieckie. 

Ddocierał w swoich wyprawach m.in. do Wilhemshafen, Hamburga. Za jego ujęcie 

gestapo wyznaczyło nagrodę w wysokości 10 tys. marek. Zdradzony został przez 

konfidenta P. Ulczoka - zatrzymany 28.03.1942 r. w pociągu w drodze do 

Warszawy. Uciekł jednak gestapowcom i przedostał się do Katowic. Niestety, i to 

 



jego miejsce pobytu zostało wskazane przez zdrajcę, więc nazajutrz, otoczony przez 

Niemców w miejscu ukrywania się, popełnił samobójstwo. 

Postscriptum: Używał jeszcze następujących nazwisk i pseudonimów: Jan Szeliga, 

Konietzko, Karl Heinz Muller, Rudolf Wolf i in. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 104. 

 

SMOŁKA ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 18.12.1925 r. w Ligocie k/Rybnika, syn Teodora i Zofii z d. Höning, 

mieszkaniec Gotartowic k/Rybnika. W okresie międzywojennym, harcerz XIII 

MDH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się 

w działalność ruchu oporu – członek organizacji konspiracyjnej PTOP. 

Aresztowany w Nieborowicach, i przywieziony do KL Auschwitz, 7.08.1942 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 56885. Zginął 9.09.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 29387/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 16:35, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowy-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., 203; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 849, nr id. 27675; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów 

Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 92; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 105. 
 

SMOŁKA STANISŁAW, 

Urodzony 24.09.1918 r. w Niewiadomiu, zamieszkały w 

Radlinie. Od 1928 r. należał do harcerstwa do drużyny w 

Biertułtowach. W 1939 r. był drużynowym DH im. Władysława 

Jagiełły. W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i 

powstańcy pełniąc dyżur w urzędzie gminnym zostali otoczeni 

przez regularne wojsko niemieckie, a następnie za czynny opór 

wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i przewiezieni 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor.  

Tam posłużono się nimi jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do 

wkraczających żołnierzy Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz 

niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. Następnie wysłany do obozu dla 

internowanych „Internierungslager”. Po kilku dniach wywiezieni do Raciborza, 

gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku – urządzono im sąd polowy. 

Oskarżani byli podczas bicia i poniżania jako mordercy volksdeutschów. Z rynku 

odwieziony do więzienia w Rybniku. Po jakimś czasie zwolniony do domu. 

Następnie, przymusowo wcielony do wojska niemieckiego (Wehrmachtu). 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

 

 



SMREK WŁADYSŁAWA, pseud. „Sabcia”, 
Urodzona 16.05.1930 r. w Oświęcimiu, córka Władysława i Zofii 

z d. Kała. Uczęszczała do szkoły powszechnej w swoim 

rodzinnym mieście, gdzie należała do DH. W 1938 r. rodzina 

Smreków wyjechała do Bogumina na Zaolziu, skąd po wybuchu 

wojny wróciła do Oświęcimia. Od 1942 r. Władysława 

zaangażowała się w akcję niesienia pomocy więźniom KL 

Auschwitz.  

Wraz z siostrami, Karoliną i Stanisławą, oraz z innymi koleżankami z Oświęcimia, 

działała na rzecz więźniów w grupie opartej na więzach zrodzonych z okresu 

przynależności do harcerstwa. Przekradała się rano z dziewczętami na teren leżący 

w strefie przyobozowej i w różnych schowkach, w ruinach wyburzanych domów, 

podkładała żywność, lekarstwa oraz przejmowała korespondencję. Często 

podchodziła ostrożnie do więźniów pracujących poza obozem, próbując przekupić 

esesmanów, by zezwolili na podanie im żywności. Głównym terenem jej działania 

było miasto i gmina Oświęcim. Później doszły również i inne miejscowości, jak 

Budy, Łęki, Zasole. Mogła też poruszać się w bezpośrednim sąsiedztwie KL 

Auschwitz w tzw. strefie zamkniętej, gdyż była tam zatrudniona jako pomoc 

domowa u jednego z esesmanów z załogi obozowej - dzięki temu miała 

bezpośrednią styczność z więźniami. Rodzice Władysławy, prowadząc sklep mięsny 

do 1941 r., zaopatrywali w artykuły spożywcze różne osoby zaangażowane w akcję 

pomocy. Zdobywali też dla nich leki i środki opatrunkowe. Jesienią 1943 r. 

przygarnęli zwolnionego z obozu młodego więźnia Jerzego Bielczyka. W styczniu 

1945 r. w ich mieszkaniu ukryli się zbiegli podczas ewakuacji więźniowie: 

Mieczysław Zawadzki, Wojciech Kozłowski, Stanisław Załęski, Tadeusz Baut i 

Alfred Barabasz. Tuż po wyzwoleniu przyjęli pod dach dwóch kolejnych byłych 

więźniów. Po wojnie Władysława ukończyła szkołę powszechną i Prywatne 

Gimnazjum Handlowe w Oświęcimiu oraz Technikum Ekonomiczne w Cieszynie. 

Pracowała na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych, w Gminnej Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska, a później w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w 

Oświęcimiu. Za okupacyjną działalność odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi.  
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 
Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 213. 

 

SMUSZ JAN, hm, 

Urodzony 15.05.1915 r. Od 1928 r. harcerz X DH im. Tadeusza 

Kościuszki w Niedobczycach, a następnie w latach 1934-1938 i 

1945-1947 jej drużynowy. Prawdopodobnie w okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Po 

wojnie, członek Komendy Hufca i zastępca komendanta hufca w 

okresie1945-1949 r. Po powrocie do pracy harcerskiej w 1956 r. i 

ponownie od 22.10.1957 do 15.10.1959 r. pełnił funkcję zastępcy 

komendanta hufca. W latach 1959-1964 był instruktorem hufca.  

Wielokrotny organizator i komendant kursów i obozów. Od 1982 r. członek Kręgu 

Instruktora Seniora przy Komendzie Hufca Rybnik. Wyróżniony Odznaką „Za 

Zasługi dla Hufca Rybnik”. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem 

KChK L8/58 z 15.09.1958 r. Odszedł na wieczną wartę 25.11.1983 r.  

 

 



Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 170. 
 

SOBIERAJ WŁADYSŁAW, phm, 

Mieszkaniec Sosnowca, namiestnik zuchowy hufca ZHP w miejscu zamieszkania, 

stopień instruktorski podharcmistrz. Zawodowo - nauczyciel szkolnictwa 

powszechnego w Sosnowcu. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Zaginął w nieustalonym czasie i okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 105. 
 

SOBOLAK STANISŁAW, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 1.05.1919 r., zamieszkały w Orzechu, pow. tarnogórski, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany, 9.03.1942 r. i w transporcie zbiorowym z 

rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 9.03.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień 26647. Zginął w tym 

obozie 26.05.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 153; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 105. 

 

SOBÓL HENRYK, hm, 

Urodzony w 1912 r. w Katowicach, mieszkaniec w tej miejscowości – dzielnica 

Bogucice. Harcerz, stopień instruktorski harcmistrz, sportowiec drużyny harcerskiej - 

uczestnik zawodów sportowych Śląskiej Chorągwi Harcerzy w 1927 i 1929 r., 

ogólnokrajowego Zlotu ZHP w Poznaniu w 1929 r. Od 1936 r. drużynowy, do 

1.09.1939 r. komendant hufca ZHP Katowice-Północ. Po powrocie z tułaczki 

wojennej - był ewakuowany, włączył się aktywnie do pracy w Szarych Szeregach na 

Śląsku. Aresztowany 27.10.1944 r., i uwięziony w Katowickim więzieniu, a stamtąd 

przetransportowany do KL Gross-Rosen. Zginął w tym obozie – nieustalona data 

oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 105. 
 

SOCHOR WILHELM, 

Mieszkaniec Tychów. Do ZHP należał w Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie 

oraz do DH w Tychach – ćwik. Po ukończeniu seminarium nauczyciel. 

Zmobilizowany (stop. wojsk. ppor.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – 

w 75 PP. Zginął w walce z hitlerowskim agresorem – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 134. 
 

SOCZEK ADAM, 
Urodzony 1924 r. Uczeń Szkoły Powszechnej w Bielsku, a następnie uczeń 

Państwowego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. W 1934 r. harcerz - 

 



przyboczny III DH im. Kazimierza Pułaskiego w Bielsku. W okresie 11-25.07.1935 

r. uczestnik obozu zlotowego ZHP (Hufca Męskiego) w Spale. Podczas okupacji 

hitlerowskiej wyjechał z Bielska w rejon Sanoka i zaangażował się w działalność 

konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK na terenie Jasło – Krosno – Sanok. Zginął w 

1944 r. pod Sanokiem w walce partyzanckiej.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 105; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939 – 1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 82.  

 

SOJKA HENRYK, 

Urodzony 15.07.1920 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej 1939 r., przedostawszy się na zachód, poległ 

15.12.1941 r. pod Gazelą jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 76. 
 

SOJKA PAWEŁ, 

Urodzony w 1919 r. w Mikołowie i zamieszkały w tej miejscowości. Harcerz DH, 

członek Rady Drużyny. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

SOJKA STANISŁAWA, 

Urodzona 26.07.1912 r. w Sosnowcu i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Stanisława i Barbary z d. Luszczykiewicz. 

Przed wojną członek hufca szkolnego PWK w Seminarium 

Nauczycielskim w Sosnowcu, później nauczycielka i instruktorka 

Związku Strzeleckiego, opiekunka DH w Szkole. W okresie 

okupacji zaangażowana w działalność ruchu oporu – w Wydziale 

Łączności Konspiracyjnej Okręgu Śląskiego ZWZ/AK w 

Sosnowcu. W jej mieszkaniu i zakładzie pracy mieściły się punkty kontaktowe m.in. 

Komórki Łączności Zagranicznej „Zagroda”. Aresztowana 20.05.1947 r. w wyniku 

zdrady w Okręgi Śląskim AK. Osadzona w więzieniu śledczym w Mysłowicach, 

tam torturowana podczas przesłuchań, a po zakończeniu śledztwa wywieziona do 

KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 22.10.1942. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 37696/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 

17:45, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 670; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 196; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-
wa 1988 r., 369. 
 

SOJKA WALENTY, 

Urodzony 1.02.1920 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i Leopoldy z d. 

Rojek, mieszkaniec Gotartowic, harcerz – przyboczny XIII DH im. Witolda Regera 

 

 



w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu w szeregach PTOP.  

Był kolporterem tajnej prasy „Zew Wolności”. Aresztowany 

przez gestapo i przetransportowany do KL Auschwitz. W tym 

obozie, na posiedzeniu sądu doraźnego dnia 7.08.1942 r. 

odczytano mu wyrok kary śmierci.  

Wyrok wykonano w tym samym dniu. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 21570/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:33, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny Rybnik 2000, s. 166; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 

hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 309, 314; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL 

Auschwitz, Katowice 1998, s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 568, nr id. 20010; Elżbieta i Zbigniew 
Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 92; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 

1983 r., s. 105. 
 

SOKÓŁ BOGDAN, 

Urodzony w 1923 r. w Strzemieszycach, i zamieszkały w tej miejscowości, uczeń 

gimnazjum, i harcerz 7 ZDH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Zginął pod koniec 1943 r. wśród piętnastu partyzantów oddziału AK 

„Surowiec” w lasach sławkowskich „Na Górniku” k/Strzemieszyc - w czasie starcia 

zbrojnego z żandarmerią niemiecką. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 105; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

SOKÓŁ WŁADYSŁAW, pseud. „Partenau“. 

Urodzony 1.04.1923 r. w Czechowicach, syn Józefa i Tekli z d. 

Peterko. Wychowany w głębokim patriotyzmie, niemal 

równocześnie z rozpoczęciem nauki w szkole powszechnej 

wstąpił do harcerstwa. Należał do „Wilczków”, w Kolejowej DH 

w Dziedzicach i w Bielsku. Następnie zabrany został przez 

krewnego do Tarnowa, gdzie uczęszczał do gimnazjum (i szkołę 

tę ukończył). Po wybuchu wojny – od pierwszych dni okupacji 

hitlerowskiej, zaangażował się w Mościcach i rejonie Nowego 

Targu w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji ZWZ/AK 

i „Szarych Szeregów”, przyjął pseudonim „Partenau”.  

Elew tajnej podchorążówki (pchor.), najbliższy przyjaciel phm. Stefana Kasprzyka 

„Dzika” – organizatora podchorążówki. Był bardzo aktywnym żołnierzem we 

wszystkich akcjach bojowych przeciwko hitlerowcom podejmowanych w okolicach 

Tarnowa i Nowego Sącza. Gdy w czasie ofensywy frontu wschodniego hitlerowcy 

bestialsko mścili się na ludności wiejskiej, „Szare Szeregi” zaatakowały wieś 

Dunajec i pospieszyły ludności z odsieczą. Niestety, Władysław Sokół poległ w 

krwawej walce ze znacznie lepiej wyposażonym wojskiem niemieckim, pod wsią 

Biała – nad Dunajcem k/Tarnowa w dniu 29.07.1944 r. Został pośmiertnie 

odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 105; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

 

 



ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 

z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 14; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 83, 84.  

 

SOŁTYS MIŁOSZ MICHAŁ, hm, pseud. „Siegbor”, 

Urodzony w 1895 r. w Opolu, syn Joachima, ojciec Stanisława, uczestnik powstań 

śląskich, czołowy działacz plebiscytowy i społeczny w Niemczech, nauczyciel 

gimnazjum, stopień instruktorski harcmistrz ZHP przy Polskim Komisariacie 

Plebiscytowym w Bytomiu. Już w 1911 r. we Lwowie należał do drużyny skautowej 

Andrzeja Małkowskiego. W 1916 r. był komendantem POW, redaktorem „Harcerza 

Śląskiego” i organizatorem śląskiego harcerstwa. Po powstaniach śląskich przeniósł 

się do Warszawy, gdzie studiował filologię. Od 1930 r. znowu na Śląsku, 

organizował kadrę Polskiego Gimnazjum w Bytomiu; był wizytatorem Wydziału 

Oświecenia Publicznego w Katowicach. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po kampanii, przebywał w Generalnej Guberni uczestnicząc 

w tajnym nauczaniu. Działał w komitecie nauczycieli śląskich i przygotowywał 

organizację śląskiego szkolnictwa na okres powojenny. Aresztowany 8.07.1943 r. 

podczas akcji pacyfikacyjnej w Zaklikowie, uwięziony w KL Majdanek, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 15513. Zginął w tym obozie 30.03.1945 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 105. 
 

SOŁTYS STANISŁAW, pseud. „Wójt”,  

Urodzony w 1921 r. w Warszawie, syn Miłosza Michała, w 1939 r. absolwent 

Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach, harcerz 2 DH im. 

Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Po klęsce wrześniowej przedostał się do 

Rumunii, stamtąd do Francji, gdzie ukończył szkołę podchorążych. Przeszedł 

przeszkolenie podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Jako „cichociemny” zrzucony 

23.01.1943 r. na Kielecczyźnie. Działał w ruchu oporu na terenie Mielca i Stalowej 

Woli - jako oficer kierownictwa dywersji AK w podokręgu Rzeszów. Aresztowany 

w październiku 1943 r. w okolicach Tarnobrzegu, uciekł z transportu do Krakowa. 

Ponownie aresztowany i rozstrzelany 8.06.1944 r. w więzieniu w Rzeszowie. Po 

ekshumacji w 1946 r. pochowany został w Sandomierzu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 106. 
 

SOREMSKI FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 31.03.1921 r. w Radzionkowie i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony 

 



do KL Auschwitz, 13.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 26773. Zginął w tym obozie 4.05.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 155; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 106. 
 

SOROCZYŃSKA HALINA MARIA, pseud. „Sroczka”, „Szczyt”, 

Urodzona 21.01.1928 r. w Pszczynie, córka Mariana i Zofii z d. 

Lewicka. Od 1937 r. wraz z rodziną zamieszkała w Warszawie. 

Uczennica Gimnazjum im. H. Goldmana, zaś podczas okupacji 

hitlerowskiej ukończyła 3 klasy gimnazjum na tajnych 

kompletach, harcerka DH „Błękitnej” Hufców Polskich, tam 

przeszła przeszkolenie sanitarne i otrzymała przydział do 

kompanii „Harcerskiej” batalionu AK „Gustaw”. W czasie 

Powstania Warszawskiego sanitariuszka tejże kompanii 

„Harcerskiej” w zgrupowaniu „Róg” na Starym Mieście. 

Zginęła podczas bombardowania szpitala przy ul. Kilińskiego – nie opuściwszy w 

czasie nalotu rannych. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 370-371. 
 

SOSNA KAROL, pseud. Zbigniew”, 

Urodzony 2.12.1916 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej 

miejscowości. Wychowanek Prywatnego Polskiego 

Gimnazjum Realnego w Orłowej, gdzie udzielał się w 

Bursackim Klubie Sportowym. Był członkiem HPC i tajnego 

harcerstwa na Zaolziu oraz Polskiej Macierzy Szkolnej. W 

1935 r. rozpoczął studia teologiczne w Widnawie, gdzie był 

zaangażowany w Kółku Polskich Teologów.  

Po wkroczeniu wojsk polskich na Zaolzie, w 1938 r., przerwał studia i jako 

kleryk wziął udział w tworzeniu administracji w Boguminie. W 1939 r. 

zamierzał dokończyć studia teologiczne, lecz przeszkodził mu w tym 

wybuch drugiej wojny światowej. Od 1942 r. zaangażowany w ruchu oporu - 

tajne harcerstwo, w organizacji konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ/AK, członek 

wywiadu na terenie Niemieckiej Lutyni. Aresztowany 16.03.1943 r. i 

prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Następnie, wraz z innymi 

ofiarami hitlerowskiego terroru przewieziony do Istebnej i tam powieszony 

26.10.1943 r. – w egzekucji zbiorowej-publicznej. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 71; Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r. s. 
214: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 109; J. Kret, Harcerze wierni do 

ostatka, Katowice 1983 r. s. 234; w ewidencji APMA-B nie figuruje; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 

r., s. 106. 
 

SOŚNIERZ LUCJAN, 

Mieszkaniec Strzemieszyc. Harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej wywieziony przez Arbeitsamt na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 

 

 



SOZAŃSKI KAZIMIERZ, phm, 

Urodzony w 1912 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości, stopień 

instruktorski podharcmistrz, drużynowy 59 ZDH w miejscu zamieszkania, mistrz 

cukierniczy. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. 

Aresztowany w maju 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 106. 
 

SPORYSZ CZESŁW, pseud. „Jerzy”, „Hacen”, 

Urodzony w 1914 r. w Łazach, pow. cieszyński, zamieszkały w Orłowej – Zaolzie, 

student, harcerz – drużynowy DH w miejscu zamieszkania. Od kwietnia 1942 r. 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, 

żołnierz ZWZ/AK, działał w sieci wywiadowczej ruchu oporu w Niemieckiej Lutyni. 

Aresztowany w czerwcu 1943 r. w związku z rozpracowaniem przez Niemców 

Inspektoratu Rybnik (sprawa J. Margicioka). Więziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginął 

26.10.1943 r. - powieszony publicznie w Mostach k/Jabłonkowa. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107. 
 

SPORYSZ CZESŁAW, 

Urodzony 16.04.1914 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, koksiarz. W 

młodości drużynowy DH w Łazach, członek Macierzy Szkolnej, w okresie 

międzywojennym działacz kulturalno-społeczny w Łazach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu - w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany 16.03.1943 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 29.02.1944 r. - rozstrzelany  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 706; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 118; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 118; 

informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 
 

SPYRA LUDWIK PAWEŁ, 

Urodzony w Bujakowie, mieszkaniec Knurowa, harcerzem I DH im. Henryka 

Dąbrowskiego w Knurowie. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako 

współorganizator miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu 

oporu, odpowiadał za zbieranie wiadomości o sytuacji międzynarodowej i 

działaniach frontowych oraz rozpowszechnianie ich wśród zaufanych rodaków. 

Członkowie organizacji przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy, polegające na 

unieruchamianiu różnych maszyn i urządzeń, doprowadzili do wykolejenia 

pociągów towarowych na linii Knurów — Szczygłowice, do wykolejenia kolejek w 

kopalni „Knurów”. Aresztowany 2.06.1942 r., i przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach przetransportowany do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107. 
 

SPYRKA ANTONI, phm, 

Urodzony w 1914 r. w Chorzowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Po skończeniu 

szkoły powszechnej, uczeń Gimnazjum Klasycznego im. Odrowąża w Chorzowie, i 



tam należał do II MDH im. Zawiszy Czarnego, stopień instruktorski podharcmistrz. 

Następnie, student na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej, zaangażowany w działalność harcerskiego ruchu oporu w Chorzowie 

– wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZSP, POP. Dnia 15.04.1940 r. ostrzeżony o 

grożącym aresztowaniu, postanowił uciekać do Francji – do PSZnZ. Niestety, po 

stronie czeskiej został zatrzymany przez straż graniczną i wydany Niemcom. 

Więziony w Cieszynie, a stamtąd 28 kwietnia przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, w maju przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w 

październiku 1941 r. Z początkiem 1942 r. podjął pracę konspiracyjną w oddziałach 

PPS, działał w dywersji – jeździł po Niemczech i rozprzestrzeniał w dokładnie 

oznaczonych miejscach surowicę chorób zakaźnych: tyfusu, dżumy i wąglika. 

Potem trafił do AK. Pod koniec 1943 r. mianowany komendantem placówki „SOP” 

(Straż Ochrony Powstania). Po wpadce inspektoratu śląskiego stracił wszystkie 

kontakty i nie zdołał ich nawiązać aż do wyzwolenia. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 105. 
 

SROKA KAZIMIERZ,  
Mieszkaniec Strzemieszyc. Harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej, podjął zbrojną walkę z 

hitlerowskim okupantem – przystępując do partyzantów. Zginął w 1943 r. podczas 

zbrojnego starcia w okolicy Górnika — dzielnica Strzemieszyc. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

SROKOL JÓZEF, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Bielska, harcerz V DH w miejscu zamieszkania. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po kampanii, w 

nieustalonych okolicznościach przedostał się na Zachód i tam włączył w walkę z 

hitlerowcami w PSZnZ. Poległ jako żołnierz Polskiej Samodzielnej Brygady 

Spadochronowej pod Arnhem. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 
 

STABLA EMIL, 

Mieszkaniec Rybnika, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Wraz z kolegami 

Ogazą i Chwałkiem, w kwietniu 1940 r. chciał przedostać się przez Czechosłowację 

na Węgry. Przyłapany przez Niemców, został sądzony przez Trybunał Ludowy w 

Berlinie – na sesji wyjazdowej we Wrocławiu i skazany na kilka lat ciężkiego 

więzienia „... za zdradę kraju i przygotowanie do zdrady stanu”. Wyrok ten 

odsiadywał w więzieniu na terenie Niemiec. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 188. 

 

STACHAŃCZYK WILHELM, 

Urodzony w 1917 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. W przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu 

Harcerskim – członek grupy operacyjno-meldunkowej. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w Szarych 

Szeregach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 



STACHOŃ ROMAN, 

Urodzony w 1924 r., mieszkaniec Sosnowca, harcerz 5 ZDH w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej AK. Aresztowany 8.03.1943 r., zginął 

11.08.1944 r. zamordowany w nieustalonych okolicznościach przez Niemców  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107. 
 

STACHURA OLGA z d. MASTALERZ, 

Urodzona 22.10.1911 r. w Karwinie – Zaolzie i zamieszkała w tej miejscowości. W 

młodości harcerka DH, członek Polskiej Macierzy Szkolnej, do wybuchu wojny 

pracowała jako urzędniczka, ekspedientka. Od początku okupacji hitlerowskiej bo 

już od listopada 1939 r. wraz z mężem i rodzicami zaangażowana w działalność 

ruchu oporu – w sieci Związku Odwetu, SZP, ZWZ w grupie inż. Franciszka 

Kwaśnickiego, pełniła funkcję kurierki. W jej mieszkaniu był punkt konspiracyjny, z 

ukrytą radiostacją i materiałami dywersyjnymi. Aresztowana 18.02.1941 r. wraz z 

mężem i rodzicami – przez zdradę Edwarda Gałuszki, więziona w Cieszynie, 

Wrocławiu, Katowicach. Oboje z mężem zginęli 9.04.1943 r. przez zgilotynowanie 

w tymże więzieniu w Katowicach.  

Postscriptum: Rodzice także zginęli. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 372; Więzienia 

hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, 
Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 39.. 

 

STAJER ANTONI, pseud. „Feliks”, „Lew”, 

Urodzony 10.01.1915 r. w Gotartowicach. Harcerz XIII DH im. Witolda Regera w 

Gotartowicach. Po szkole oficerskiej, podporucznik WP. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK, dowódca kompanii ZWZ na ziemi rybnickiej. Po 

aresztowaniu komendanta tej organizacji w Rybniku - Stanisława Sobika w lutym 

1943 r., przejął komendę nad rybnickim ZWZ. Inicjator i organizator wielu akcji 

partyzanckich przeciw hitlerowcom – za co był poszukiwany listami gończymi 

przez gestapo. Po wyzwoleniu, ujawnił się w 1947 r., jednak czując zagrożenie 

aresztowaniem przez UB za przynależność do AK, planował wyjechać do woj. 

zielonogórskiego. Niestety, od tego czasu zaginął w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 167. 
 

STAJER BENEDYKT,  

Urodzony 11.05.1924 r. w Rybniku-Ligocie, syn Jerzego i Margarity, mieszkaniec 

Rybnika-Ligoty. Harcerz III DH im. Stefana Żółkiewskiego w Ligocie, potem 

harcerz 12 DH w Gotartowicach (Rybnickie). Od rozpoczęcia się okupacji 

hitlerowskiej, uczestniczył w ruchu oporu w szeregach PTOP. Aresztowany 

18.06.1942 r. i przetransportowany wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach, 

a po śledztwie przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 7.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 21567/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:36, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 167; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 
czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 

hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 



rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 
Katowice 1998, s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 565, nr id. 20007; Zbiory J. Delowicza; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107. 

 

STAJGLIK JAN, 

Urodzony w 1917 r. w Wyrach, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz DH w 

hufcu Tychy i członek OMP. Powołany do wojska niemieckiego (Wehrmachtu) 

zdezerterował i ukrywał się w Krakowie. Przez przypadek rozpoznany, aresztowany i 

osadzony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Zmarł po krótkim pobycie w tym 

więzieniu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

STANEK JANINA z d. POGORZELSKA, phm, 

Urodzona 20.08.1902 r. w Będzinie, córka Ignacego i Stanisławy z d. Sokoła. 

Ukończyła Liceum Pedagogiczne i WKN, zamieszkała w Będzinie. W 1918 r. 

wstąpiła do ZHP i w 1939 r. była hufcową w Będzinie w stopniu instruktorskim 

podharcmistrza. Przed wojną ukończyła miesięczny kurs samarytański w szkole 

harcerskiej w Sromowcach, kurs obrony przeciwgazowej w Będzinie i kurs 

przysposobienia wojskowego w Warszawie. Od 1922 r. pracowała jako 

nauczycielka. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej (po klęsce we wrześniu 

1939 r.), udzielała lekcji jako nauczycielka nie pracująca oficjalnie. Jednocześnie, 

zaangażowała się w działalność konspiracyjną ZHP w Będzinie, utrzymując kontakt 

z Felicja Zarodówna-nauczycielką i jej siostrą Lucyną Zarodówną - mieszkającymi 

w Sosnowcu, które zaangażowane były także w działalność konspiracyjną ZHP. 

Kolportowała prasę konspiracyjna „Nasze Sprawy”. Po aresztowaniu męża 

12.04.1940 r. i jego zwolnieniu w październiku 1940 r., a sama zagrożona 

aresztowaniem, została wysiedlona z Będzina do powiatu Ostrów Mazowiecki - na 

wieś. Po wyzwoleniu w 1945 r. podjęła prace w szkole nr 4 w Będzinie a zarazem 

jako hufcowa w Będzinie. W 1961 r. przeszła na emeryturę – nieznany jest dalszy 

jej los. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

STANIA JERZY, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 27.07.1918 r. w Zabrzu, mieszkaniec Rudy Śl., syn Józefa i Gertrudy z d. 

Franke, brat Wandy, uczeń gimnazjum w miejscu zamieszkania, harcerz DH 

gimnazjalnej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany i przewieziony do KL 

Auschwitz, 30.08.1940 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 

3527. Zginął w tym obozie 29.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

 



1115/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:15, 

określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh bei Körperschwäche (nieżyt/katar jelit 

przy niewydolności serca). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 45; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1113; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107. 
 

STANIA WANDA MARIA, 

Urodzona 3.05.1924 r. w Rudzie Śl., w pow. świętochłowickim i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Józefa i Gertrudy z d. Franke, siostra Jerzego, harcerka DH i 

uczennica gimnazjum w miejscu zamieszkania. Od stycznia 1940 r. zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej PSZ. Wraz z bratem 

kolportowała gazetki „Świt”, „Zryw”, „Ku wolności”. Członek tajnej Komendy 

Hufca żeńskiego w Rudzie Śl. - przyboczna. Od 1941 r. łączniczka Inspektoratu 

Rejonowego AK Katowice. Aresztowana wraz z bratem i w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie 

przetransportowana do KL Ravensbrück. Zginęła w tym obozie 24.08.1943 r. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 373; Praca zbiorowa, 

Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 107; Harcerki 1939-1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 441. 
 

STANICKI STEFAN,  
Mieszkaniec Mysłowic, harcerz DH przy szkole podstawowej nr 4 w Mysłowicach. 

W 1942 r. przymusowo wcielony do wojska niemieckiego, w nieustalonych 

okolicznościach dostał się na Zachód do PSZnZ - po wyzwoleniu w 1945 r. wrócił 

jako żołnierz polski z Anglii.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 108-109. 

 

STANIEK JÓZEF, 

Urodzony 30.01.1898 r. w Trzanowicach Górnych. Uczęszczał do Polskiej Szkoły 

w Ligotce Kameralnej - Zaolzie, gdzie mieszkał przez całe życie. Drużynowy VIII 

DH w Cieszynie. Mając 16 lat rozpoczął pracę fizyczną w kopalni. Okres pierwszej 

wojny światowej spędził w austriackim wojsku na froncie włoskim. Następnie, aż 

do 1959 r., pracował w hutnictwie - w Trzyńcu. Od lat dwudziestych do 1938 r. 

czynnie działał w Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, za co nękano go 

bezrobociem. Bardzo aktywny w rozwijaniu placówek Centralnego Stowarzyszenia 

Spożywców w Łazach. Należał do skrajnej opozycji polityki Komunistycznej Partii 

Czechosłowacji (KPCz). Już w styczniu 1940 r. znalazł się w Polenlagrze na 

zachodzie III Rzeszy. Po zakończeniu drugiej wojny udzielał się w Polskim 

Związku Kulturalno-Oświatowym oraz społeczności Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego. W 1962 r. rozpoczął wieloletnią pracę nad Kroniką Ewangelicko-

Augsburskiego Zboru Ligockiego i niektórych zborów w Cieszyńskim. Odszedł na 

wieczną wartę 7.09.1984 r. w Ligotce Kameralnej.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; J. Golec i S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi 
cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 228. 

 

STARGAŁA JÓZEF, 

Urodzony w 1907 r. w Rudzie Śl., i zamieszkały w tej miejscowości, syn Józefa, 

harcerz DH miejscu zamieszkania, laborant. Od początku okupacji hitlerowskiej tj. 

od 1939 r. zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej 



PSZ, żołnierz ZWZ, komendant tajnego PCK. Aresztowany 6.09.1941 r. i 

przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie został ścięty gilotyną 28.08.1942 r. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 35; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 107. 
 

STAROŃ STANISŁAW, 

Urodzony w 1913 r. w Niwce – dzielnica Sosnowca, i zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz 1 ZDH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany, i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, a stamtąd 

przetransportowany 15.08.1944 r. do KL Buchenwald. Zginął w tym obozie – 

nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 108. 
 

STARZYCKI RUDOLF, 

Urodzony (?) brat Emila, harcerz DH w Trzyńcu. Aresztowany, i prawdopodobnie 

krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

prawdopodobnie zginął w 1944 r. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133. 
 

STASIECKI EUGENIUSZ, hm, pseud. „Piotr”, „Pomian”, „Poleski”, 

Urodzony w 1913 r., zamieszkały w Częstochowie, syn Tadeusza, absolwent 

Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu w 1932 r., nauczyciel szkół 

powszechnych w Radomiu, Cykarzewie i od listopada 1939 do 1.05.1941 r. 

kierownik Szkoły Powszechnej nr 21 w Częstochowie - zwolniony przez władze 

niemieckie. W 1936 r. pełni funkcję referenta drużyn w Komendzie Hufca w. 

Częstochowie, od września 1938 r. hufcowy hufca Częstochowa, stopień 

instruktorski harcmistrz. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Od października 1939 do lipca 1941 r. hufcowy roju „Obraz” w 

Częstochowie. Od jesieni 1941 r. przebywał w Warszawie, był wizytatorem hufca 

radomskiego, przybocznym naczelnika Szarych Szeregów. Od 1942 r. studiował w 

Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie na wydziale pedagogicznym, studia 

ukończył w lipcu 1944 r., uzyskując tytuł magistra. Zastępca dowódcy Batalionu 

„Zośka”. Od 17.01.1943 r. szef „Pasieki” - Głównej Kwatery Szarych Szeregów, 

27.06.1944 r. mianowany zastępcą naczelnika Szarych Szeregów. Od wiosny 1943 

do maja 1944 r. pełnił funkcję komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy 

„Agricola” zorganizowanej w ramach Kedywu. Uczestnik Powstania 

Warszawskiego, zginął 16.08.1944 r. dowodząc nocnym natarciem przez getto w 

kierunku ul. Stawki. 15.08.1944 r. odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV kl.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 108. 
 

STECZOWICZ ANNA MARTA z d. GRACA, vel. Hanna Głowacka, pseud. 

„Cegiełka”,  

Urodzona 9.05.1920 r. w Pyskowicach, pow. gliwicki, córka Pawła i Julii z d. 

Kałuża. Po plebiscycie ojciec, powstaniec śląski, zmuszony był do przeniesienia się 

z rodziną do Żor k/Rybnika, gdzie uczęszczała do szkoły powszechnej i średniej – 

zdając maturę w 1938 r. W czasach szkolnych była czynna w ZHP. W roku 

szkolnym 1938/1939 uczęszczała do Państwowego Pedagogium w Katowicach, 

gdzie ukończyła roczny kurs sanitarny.  



W sierpniu 1939 r. ewakuowana z Żor wraz z rodziną, dotarła do 

Pszczyny, gdzie jako sanitariuszka zgłosiła się do Szpitala 

Wojskowego, pracując w nim do końca listopada 1939 r. Po 

przejęciu szpitala przez Niemców, pracowała na oddziale 

polskim. Wspólnie z koleżanką Małgorzatą Balcarek i przy 

pomocy harcerskiej młodzieży śląskiej, ułatwiała ucieczki ze 

szpitala podleczonym wojskowym, którzy byliby wywiezieni do 

obozów jenieckich.  

Podczas spisu ludności zadeklarowała przynależność do narodowości polskiej, co 

przyczyniło się do powstania zagrożenia, i powzięcia decyzji o opuszczeniu kraju. 

W styczniu 1940 r. razem z Małgorzatą Balcarek i Feliksem Smyczkiem 

przekroczyli dwie „zielone granice” (niemiecko-słowacką i słowacko-węgierską). 

Niestety, zostali zatrzymani przez straż graniczną. Po kilkudniowym pobycie w 

Ipolysag, w znajdującym się tam obozie polskich uchodźców wojennych i po 

zdeklarowaniu polskim władzom tego obozu dalszych zamierzeń, zostały 2.02.1940 

r. skierowane do obozu w Baja. Tam Anna i Małgorzata Balcarek, nawiązała 

kontakt z działającą komórką polskiej konspiracji wojskowej, która zaproponowała 

im udział w organizowanym polskim ruchu oporu na Węgrzech. Zaproponowano im 

służbę w akcji przerzutowo-łącznościowej na szlakach Budapeszt - Kraj. Anna 

przyjęła pseudonim organizacyjny „Cegiełka”. W początkowym okresie kurierskich 

wypraw zadaniem było przerzucanie do kraju polskich pieniędzy, wywiezionych z 

Polski podczas ewakuacji banków i urzędów w 1939 r., zaś w późniejszym okresie 

tak samo transportowano inną walutę. Waluta ta służyła jako pomoc na działalność 

organizacji konspiracyjnych a także pomoc Polakom pokrzywdzonym przez 

okupanta. W lipcu 1940 r. podczas jednej z wypraw kurierskich, Anna została 

aresztowana i przewieziona do Preszowa, skąd udała się jej ucieczka. W czerwca 

1944 r. Anna pseud. „Cegiełka” została aresztowana przez gestapo i uwięziona przy 

Gyorskocsi. Lecz z braku udowodnionej winy - wypuszczona z więzienia. Po 

zajęciu Budapesztu przez Armię Czerwoną, w styczniu 1946 r. wróciła do Polski 

wraz z mężem zamieszkała we Wrocławiu. W 1953 r. przeniosła się z rodziną do 

Krakowa. W 1962 r. podjęła pracę w Hucie im. Lenina, w Dziale Inwestycji, gdzie 

pracowała do emerytury w 1976 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

STEFEK ANNA (po zamążpójściu TKOCZ), 

Urodzona 23.07.1919 r. w Dąbrowie k/Karwiny, córka Henryka i Anny z d. 

Poczesny, mieszkanka Chwałowic k/Rybnika – żona Alfreda Tkocza. Harcerka – 

przyboczna DH im. Królowej Jadwigi w Chwałowicach. Uczestniczka pogotowia 

harcerek w 1939 r. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej członkini Szarych 

Szeregów, POP, żołnierz ZWZ. Była łączniczką, kolporterką i współautorką pisma 

konspiracyjnego „Zryw”. Po aresztowaniu Stefanii Stefek (cioci – Anny) musiała 

się ukrywać. Wpadła jednak w ręce gestapo 10.04.1942 r. i wpierw przetrzymywana 

była w wiezieniu w Cieszynie, a następnie przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie przetransportowano ją do KL Auschwitz, gdzie 

18.12.1942 r. zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 

27673. Zginęła w tym obozie 25.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

 



30857/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:45, 

określenie przyczyny zgonu to „Tuberkulose” (gruźlica). 

Postscriptum: W dniu 22.10.1943 r. skazano na śmierć 111 osób, w tym 25 kobiet i 

86 mężczyzn przywiezionych z więzienia śledczego w Mysłowicach 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 168; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 512, 697; J. Klistała Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 41, 43, 46; L. Musiolik Śląscy 
patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 44; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 833; Zbiory J. Delowicza (42, 71 s. 184, 

poz. 451, 319 - inf. Henryka Stefka – brata); J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - 

wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; informacja uzupełniona o 
dane z APMA-B; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 108. 
 

STEFEK WALTER, pseud. „Sęp”, 

Urodzony 14.10.1916 r. w Karwinie, syn Franciszka i Stefanii. Rodzice zmuszeni 

przez władze Czechosłowacji do opuszczenia Czech za działalność patriotyczną, 

zamieszkali w Niedobczycach, gdzie syn Walter rozpoczął naukę w szkole 

powszechnej. Tam też wstąpił do 10 Drużyny ZHP im. Tadeusza Kościuszki. 

Następnie naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum w Rybniku. Po zdaniu 

matury podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po 

rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej, w listopadzie 1939 r. zaangażował się w 

działalność konspiracyjną Szarych Szeregów, zaś w roku następnym wstąpił do 

organizacji konspiracyjnej ZWZ, działając głównie na terenie Zaolzia. Zamieszkał 

w Dąbrowie i podjął pracę jako urzędnik bankowy. Swoją aktywną działalnością 

zwrócił na siebie uwagę przełożonych z konspiracji - którzy wyznaczyli go na szefa 

wywiadu ZWZ w południowej części Zaolzia. Podlegał bezpośrednio Janowi 

Margiciokowi „Augustowi” i był jego zastępcą. Rozbudował podległą sobie sieć 

wywiadowczą w powiatach: cieszyńskim, trzynieckim i jabłonkowskim. Zadaniem 

działalności wywiadowczej było ustalenie: ilości oddziałów wojskowych, 

poszczególnych ich rodzajów broni, ich rozmieszczenia, siły i uzbrojenia; 

transportów wojskowych kolejowych i szosowych; wszystkich wojskowych 

pojazdów mechanicznych i samochodów; ważnych dla gospodarki wojennej 

zakładów hutniczych, kopalni węgla oraz innych zakładów przemysłowych; 

istnienia straży przemysłowej, jej siły i uzbrojenia; poszczególnych placówek 

policyjnych z dokładnym podaniem ich siły i uzbrojenia; placówek gestapo, łącznie 

z ekspozyturami; poszczególnych posterunków celnych straży granicznej, ich siły i 

uzbrojeni; miejsc postoju SS, SA, ŃSKK i FSFK z dokładnym wymienieniem ich 

siły itd. Ta wielostronna działalność wywiadowcza Stefka zwróciła uwagę 

hitlerowskiego aparatu bezpieczeństwa. Aresztowano go 16.06.1943 r. na dworcu w 

Bystrzycy razem z Emilem Warcholikiem i Emilem Mulką (ten ostatni zdołał zbiec 

i poinformować sztab w Jabłonkowie o aresztowaniu „Sępa”). Po wstępnych 

przesłuchaniach w Cieszynie, przewieziony został do KL Auschwitz, 22.05.1944 r. 

zarejestrowany jako więzień nr 188079. Osądzony przez policyjny sąd doraźny 

31.10.1944 r. i skazany na śmierć. Wyrok wykonano w dniu następnym przez 

rozstrzelanie. 

Postscriptum: Dnia 31.10.1944 r. skazano na śmierć przez policyjny sąd doraźny 

59 mężczyzn i 10 kobiet. Stracono ich w krematorium II w Birkenau w dniu 

Wszystkich Świętych - zginął w tym dniu także Jan Margiciok. 



Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 470, 715; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 

108. 

 

STERA TEODOR, 

Urodzony w 1880 r. w Szarleju – Dzielnica Piekar Śląskich, zamieszkały w 

Chorzowie, działacz harcerski w miejscu zamieszkania, nauczyciel w szkolnictwie 

średnim, absolwent UJ, długoletni profesor, następnie dyrektor Gimnazjum 

Klasycznego w Chorzowie. Działacz CKPH w Chorzowie. Przed 1939 r. mieszkał i 

uczył w Piekarach Śl., podczas okupacji hitlerowskiej brał udział w tajnym 

nauczaniu. Aresztowany 31.10.1941 r., i przetransportowany do KL Esterwegen. 

Zginął w tym obozie 8.04.1944 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 109. 

 

STOKŁOSA ERYK, 

Urodzony 24.05.1915 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. Następnie w 1939 r. absolwent wydziału 

weterynarii we Lwowie, społecznik, sportowiec. W obawie przed 

powołaniem do wojska niemieckiego uciekł do Rzeszy, gdzie 

ukrywał się pracując w kamieniołomach. Działał w ruchu oporu, 

m.in. na terenie Sudetów i Wrocławia. Zmarł w 1943 r. - z 

wycieńczenia ciężką pracą w kamieniołomach.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 76; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 109. 
 

STOKOWY ALFRED, 

Urodzony w 1914 r. w Wysokiej k/Szprotawy, zamieszkały w Rudzie Śl., harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Zginął w walce z hitlerowskim agresorem – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 109. 
 

STOLARSKA WINCENCJA, 

Urodzona 19.03.1921 r. w Oświęcimiu, córka Wincentego i 

Józefy z d. Koszała. Do szkoły powszechnej, a do 4-letniego 

gimnazjum uczęszczała w Oświęcimiu, a następnie kontynuowała 

naukę w Liceum Przyrodniczym w Białej Krakowskiej - zdając 

tam maturę w 1939 r. Harcerka DH do lat szkolnych. W 

pierwszych dniach wojny, z innymi koleżankami harcerkami 

dożywiała przejeżdżających przez Oświęcim jeńców wojennych.  

Później opiekowała się mogiłą żołnierzy polskich, którzy w pierwszych dniach 

wojny zginęli w okolicach Rajska k/Oświęcimia. Bardzo zaangażowała się w 

udzielanie pomocy więźniom KL Auschwitz którzy wychodzili do pracy poza obóz, 

dostarczała im też lekarstwa. Pośredniczyła w tajnej korespondencji między obozem 

a rodzinami uwięzionych. Za jej pośrednictwem rodziny dostarczały więźniom 

różne przedmioty, fotografie, części garderoby. Jej główny teren działania to rejon 

Babic k/Oświęcimia. Akcję na rzecz więźniów prowadziła do końca 1944 r., po 

czym zagrożona aresztowaniem, musiała się ukrywać do końca okupacji. Po wojnie 

 

 



obowiązki domowe i pracę zawodową umiejętnie łączyła z działalnością społeczną. 

Była bardzo czynna w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Odeszła na 

wieczną wartę 21.10.1995 r. w Bytomiu. 
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 

Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., z opr. 
 

STORK RUDOLF, 

Urodzony 8.10.1914 r. w Czerwionce, pow. rybnicki, 

mieszkaniec tej miejscowości. Uczeń rybnickiego gimnazjum – 

zdał maturę w 1934 r. Harcerz IV DH im. Henryka Sienkiewicza 

przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku. W 1937 r. ukończył 

Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując stopień 

magistra nauk ekonomiczno-handlowych. Zmobilizowany (stop. 

wojsk. podchorąży), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w 

działalność konspiracyjną – w organizacji POP.  

Zagrożony aresztowaniem, usiłował przedostać się za granicę lecz został 

zatrzymany 13.04.1940 r. przy próbie przekroczenia granicy austro-wegierskiej. 

Udało mu się zbiec z aresztu i nadal działał w konspiracji. Drugi raz był 

aresztowany w maju 1940 r. i osadzony w więzieniu w Wiedniu, a następnie w KL 

Dachau i KL Ravensbrück skąd w 1941 r. został zwolniony. Trzeci raz aresztowany 

28.10.1944 r. i więziony w Katowicach, a później w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, skąd prawdopodobnie został przewieziony ponownie 17.11.1944 r. 

do więzienia w Katowicach i tam rozstrzelany.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s.170; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i 

Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 76. 

 

STRASZ MIKOŁAJ JÓZEF, 

Urodzony 6.12.1903 r. w miejscowości Pakość woj. kujawsko-

pomorskie, tam też mając 15 lat wstąpił do DH im. Piasta. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej w miejscu zamieszkania, 

kontynuował naukę w gimnazjum gnieźnieńskim – gdzie związał 

się z młodzieżowym tajnym Towarzystwem im. Tomasza Zana. 

Wybuch powstania poznańskiego spowodował przerwę w jego 

nauce, i dopiero w maju 1919 r. powrócił do szkoły – do 

gimnazjum inowrocławskiego.  

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, otrzymał wezwanie do odbycia czynnej służby 

wojskowej. Z uwagi na posiadaną maturę, przydzielony został do Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, i od tego czasu 

rozpoczynał zawodową służbę wojskową, szczególnie związaną ze Śląskiem – 

Żorami, Będzinem. Od 1-go 09.1939 r. walczył ze swoim oddziałem w rybnickim, 

pszczyńskim, tyskim. 16.09.1939 r. z wojskiem dostał się do Biłgoraja, następnie 

Tomaszów Lubelski, gdzie dostał się do niemieckiej niewoli – internowany do 

Oflagu VII A w Murnau. Po wyzwoleniu przez wojska alianckie, w maju 1946 r. 

wrócił do kraju i zamieszkał Gotartowicach. Do ostatnich dni życia, wielki 

społecznik, organizator spotkań z młodzieżą, przekazując jakże wartościowe 

przesłanie, że wszystko co on i jego żołnierze czynili – czynili w imię zawsze 

 

 



aktualnego hasła: „Ojczyzna – dobro największe”. W 1972 r. mianowany na stopień 

majora. Odszedl na wieczną wartę 16.01.1981 r. 
Bibliografia: J. Delowicz, Ziemia Rybnicko-Wodzisławska i jej mieszkańcy w wojnie obronnej 1939 r., s. 215-217. 
 

STRĄG MIECZYSŁAW, 

Urodzony 3.03.1921 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w Będzinie, syn Franciszka i 

Marii z d. Cieplak, uczeń, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany i 

przewieziony do KL Auschwitz, 5.06.1942 r. zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 37399. Zginął w tym obozie 25.07.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 16898/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:45, określenie przyczyny zgonu to: akuter 

Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 178, 654; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 394; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 109. 
 

STREJCZYK HENRYK, 

Urodzony w 1915 r., zamieszkały w Chorzowie, absolwent szkoły kupieckiej i 

harcerz 2 DH im. Zawiszy Czarnego w miejscu zamieszkania, pracownik banku. 

Działał w teatralnym ruchu amatorskim. We wrześniu 1939 r. uczestniczył z bronią 

w ręku w obronie Chorzowa i Katowic. Zatrzymany przez Freikorps w pierwszych 

dniach września 1939 r., zginął rozstrzelany 4.09.1939 r. w rejonie Parku Kościuszki 

w Katowicach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 109. 
 

STRZELECKI STANISŁAW, 

Urodzony 26.03.1908 r. w Częstochowie. Kierownik Szkoły Podstawowej we wsi 

Kamińsko gmina Przystajń, pow. kłobucki. W latach okupacji działacz tajnego 

harcerstwa - członek Szarych Szeregów. Aresztowany 20.05.1940 r., i przewieziony 

do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 16.12.1941 r. 
Bibliografia: Szymon Kędryna i Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji  – Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 105; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 109. 
 

STRZYCKI EMIL, 

Urodzony (?), harcerz DH w Trzyńcu – Zaolzie, brat Rudolfa. W okresie okupacji 

hitlerowskiej, w nieustalonych okolicznościach przedostał się na Zachód do PSZnZ 

i walczył z hitlerowcami jako pilot PSP-RAF w Anglii. Zginął – nieznane są data i 

okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

STRZYCKI RUDOLF, 

Urodzony (?), brat Emila, harcerz DH w Trzyńcu – Zaolzie. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie w 1944 r. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

STUDENCKI ANTONI, pseud. „Złom”, „Bystry”, 

Urodzony 9.02.1908 r. w Żywcu „na Rudzy”, syn Antoniego i Marii z d. Jeziorska. 

Ukończył Gimnazjum Realne w Żywcu, gdzie wstąpił do ZHP. Po maturze podjął 

studia na AGH w Krakowie. Cechował go naturalny patriotyzm wyniesiony z domu 



rodzinnego. Po ukończeniu studiów pracował w kopalni „Katowice”, w kopalni 

„Polska” w Dąbrówce Małej, gdzie pracował do wybuchu wojny.  

We wrześniu 1939 r. uchodząc na wschód - znalazł się we 

Lwowie, gdzie podjął pracę w tramwajach miejskich. Gdy 

rozpoczęła się okupacja hitlerowska, wrócił do Krakowa i tam 

zaangażował w działalność ruchu oporu - Organizacji Orła 

Białego. Pod koniec 1939 r. nawiązał kontakt z rodzinnym 

Żywcem. W Żywcu wydawał konspiracyjne pismo „Front 

Polski”. Był współorganizatorem Tajnej Organizacji 

Niepodległościowej, został jej komendantem.  

Nadal też utrzymywał kontakty z SZP na Śląsku. W połowie stycznia 1941 r. 

doprowadził do połączenia TON z „Racławicami” – organizacją kierowaną przez 

ludowców, osłabioną na Żywiecczyźnie po aresztowaniach w Lipowej. W 1941 r. 

doszło do reorganizacji TON. Powstały dwa okręgi: żywiecki z inspektoratami w 

Żywcu, Wadowicach, Bielsku, oraz Śląski z inspektoratami w Katowicach Zachód, 

Katowicach Wschód oraz Pszczyna i Rybnik. TON była jedyną organizacją 

konspiracyjną, której do tej pory nie dotknęły aresztowania. Dnia 6.09.1942 r. 

Studencki i Czarnota udali się pociągiem do Bielska na spotkanie z 

przedstawicielem Komendy Głównej NOW. Na dworcu kolejowym w Bielsku 

zostali otoczeni przez gestapo, aresztowani i przewiezieni do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Okazało się później, że konfidentem był Czarnota, który dla pozoru 

został także aresztowany. Dnia 24.03.1943 r. został przetransportowany do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. 

Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 189; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 257-259, 

oprac. S. Dobosz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; Materiały archiwalne płk. rez. Dr Mieczysława 
Starczewskiego. 

 

STYPA HERMAN, 

Mieszkaniec Suchej Góry, harcerz 8 DH im. Jana Zamoyskiego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony 

prawdopodobnie do KL Dachau. Zginął w tym obozie, nieznane są okoliczności 

aresztowania oraz data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 110. 
 

SUCHANEK ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 23.03.1923 r. w Rudzie Śl. i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Ignacego i Karoliny z d. Wyciślik, harcerz DH im. Wincentego Janasa w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, 11.07.1941 r. 

 

 



zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18093. Zginął w tym obozie 

25.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5723/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:05, określenie przyczyny zgonu to: 

Kachexie bei Phlegmone (wyczerpanie organizmu przy flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 110; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1223; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 110.  
 

SUCHANEK KAROL, 

Urodzony 11.09.1905 r. w Karwinie i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Stanisława i Rozalii z d. Dostal, w młodości 

aktywny harcerz, prezes KPH. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowany w marcu 1943 r. i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwiezieniu w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 2.06.1043 r.  

Według wystawionego aktu zgonu nr 23373/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:18, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 686; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 859; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

104; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 90; Harcerskie Ofiary Drugiej 
Wojny Światowej, s. 131; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z 

zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 
 

SUCHOŃ WILHELM, 

Urodzony w 1915 r. w Wyrach, harcerz DH w Tychach. W obawie przed 

powołaniem do wojska niemieckiego uciekł z rodzinnej miejscowości i ukrywał się. 

Niestety, został rozpoznany, aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie w 1944 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 110; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 
ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

SUŁKOWSKI MARIAN, 

Mieszkaniec Bielska, Harcerz – drużynowy I DH w Bielsku. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w starciu zbrojnym z 

hitlerowskim agresorem. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 265. 

 

SUŁKOWSKI STEFAN, 

Urodzony 11.10.1908 r. w Bielsku, syn Antoniego i Marii. Szkołę powszechną 

ukończył w Bielsku, a następnie w tej samej miejscowości uczęszczał do 

Państwowego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję 

drużynowego I DH. Po egzaminie dojrzałości w 1930 r. studiował w Wyższej 

Szkole Handlowej w Poznaniu i Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu 

Wołyńskim w 1934 r. Nominację na porucznika otrzymał w 1937 r. Zmobilizowany 

(stop. wojsk. ppor.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w 21 Pułku 

Artylerii Lekkiej. Wycofując się ze swoim pułkiem na wschód został ranny, a 

następnie internowany w okolicach Lwowa. Wywieziony do Starobielska (ZSRR), a 

następnie do miejscowości Katyń, gdzie zaginął bez wieści – prawdopodobnie 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940 r. 

 



Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 110; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 85.  

 

SUMER STANISŁAWA, pseud. „Sucha Stasia”, 

Urodzona ok. 1923 r., zamieszkała w Suchej k/Żywca, harcerka z DH w miejscu 

zamieszkania. Pracownica rolna. Od początku okupacji działała w ruchu oporu – 

kolporterka prasy konspiracyjnej, łączniczka w organizacji konspiracyjnej SZP, 

żołnierz ZWZ/AK. Aresztowana i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 30.04.1944 r. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 382; Harcerki 1939-

1945, opracowanie zespołowe, W-wa 1983 r., s. 443. 
 

SUMPER KAZIMIERZ, HO, pseud. „Grzmot”, „Sierp”, 

Urodzony 7.06.1923 r. w Brześciu n. Bugiem, syn Józefa. W 

Brześciu rozpoczął naukę w szkole powszechnej i tam też 

wstąpił do ZHP, a gdy w 1934 r. ojciec kolejarz został 

służbowo przeniesiony do Bielska, Kazimierz kończył naukę 

stopnia podstawowego w tej miejscowości. Następnie, 

uczęszczał do Gimnazjum w Bielsku. Do ZHP wstąpił w szkole 

powszechnej w Brześciu. Od 1934 r. należał do 3 DH im. 

Kazimierza Pułaskiego w Bielsku, następnie do 1 DH im. 

Tadeusza Kościuszki – przyboczny, oraz od 1938 r. - do 5 DH 

„Kolejowej”. Ostatnia funkcja: drużynowy, stopień 

instruktorski Harcerz Orli.  

Od 24.08.1939 r. członek Pogotowia Harcerzy. Wraz z wycofującym się Wojskiem 

Polskim dotarł przez Kraków do Lwowa. W październiku 1939 r., po powrocie do 

Bielska, zaangażował się w działalność ruchu oporu – pełnił funkcję łącznika przy 

komendzie hufca. Gdy w grudniu 1940 r. aresztowano hufcowego J. Drożdża, 

nawiązał kontakt z lewicowym ruchem konspiracyjnym. W 1942 r. wstąpił do PPR, 

a w 1943 r. był już członkiem egzekutywy Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. 

Należał także do GL a następnie AL Okręgu Bielskiego. Następnie, został 

redaktorem naczelnym „Trybuny Robotniczej”, później „Trybuny Gwardzisty”. 

Miał bardzo duży wpływ na wysoki poziom merytoryczny prasy konspiracyjnej. 

Oprócz funkcji w ruchu konspiracyjnym formalnie był pracownikiem IG 

Farbenindustrie, gdzie wykorzystywał swoje możliwości, by nieść rodakom pomoc 

różnego typu (np. fałszując odpowiednie dokumenty). Wykorzystywał też swoje 

zatrudnienie w tym zakładzie do „organizowania” materiałów piśmienniczych 

potrzebnych dla podziemnej prasy (papier, przybory itp.). Aresztowany 24.05.1944 

r. zupełnie przypadkowo podczas obławy jaką gestapo urządziło na dworcu w 

Katowicach. Przewieziony do KL Auschwitz, zginął w komorze gazowej 

24.06.1944 r.  
Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 110; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

 



„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 86, 87; M. Heller, Ruch oporu na Śląsku 
Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 73, 120, 123; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 

SURMA KONRAD, 

Mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. w 1940 r. został 

wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec i prawdopodobnie zginął w czasie 

bombardowań. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 151. 

 

SUS STANISŁAW, hm, 

Urodzony w 1902 r., mieszkaniec Zawiercia, zastępca komendanta hufca w 

Zawierciu, stopień instruktorski harcmistrz. Aresztowany w 1940 r. jako zakładnik. 

Przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Mauthausen, zginął w tym obozie w 

grudniu 1944 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 110. 
 

SYRNICKI PAWEŁ, phm,  

Urodzony 16.08.1927 r. Instruktor Środowiska Niedobczyce. W 

okresie okupacji hitlerowskiej prawdopodobnie zaangażowany w 

działalność dla ruchu oporu. W latach 1970-1972 szczepowy i 

drużynowy DH przy SP nr 22 w Rybniku-Niedobczycach. 

Wielokrotny członek kadry obozowej środowiska. Członek Kręgu 

Instruktora Seniora przy KH w Rybniku. Stopień instruktorski 

podharcmistrza nadano Rozkazem KH L3/70 z dn. 15.04.1970 r. 

Odszedł na wieczną wartę 13.10.1995 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 231. 
 

SZAFLIK BOGDAN, 

Urodzony w 1926 r., mieszkaniec Katowic. Jako uczeń Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika w Katowicach, był harcerzem II DH im. Tadeusza Kościuszki przy 

gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W związku z przewidywanym 

wybuchem wojny, wysłany przez rodziców do rodziny pod Łowicz, skąd wrócił do 

Katowic 28.04.1940 r. Rozpoczął pracę jako robotnik w firmie instalatorskiej, 

angażując się równocześnie w działalność ruchu oporu. Z harcerzem - Bolesławem 

Vorbergerem, zajęli się ukryciem majątku harcerskiego – księgozbioru biblioteki 

Gimnazjum Mickiewicza, ukrycia sztandaru szkolnego. Kolportowali gazetkę 

konspiracyjną: „Świt”, „Ku Wolności”, „Rzeczpospolita”. Od 1942 r. prowadził 

wywiad - przekazywanie informacji dotyczących transportów wojskowych 

przejeżdżających na linii kolejowej Katowice-Gliwice, a pracując w firmie Siemens 

i Halske, przekazywanie spostrzeżeń o profilu produkcji. Ponadto zajmowali się 

zbiórką leków i środków opatrunkowych dla więźniów KL Auschwitz. Nieznany 

jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 75-79. 

 

SZAFRANEK JAN, 

Mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Zginął we 

wrześniu 1939 r. – nieznane są okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 110. 
 

 



SZAFRAŃSKI EDWARD, 

Urodzony w 1908 r., mieszkaniec Jaworzna, członek kręgu starszoharcerskiego 

(ćwik) w miejscu zamieszkania, zatrudniony jako ślusarz w kopalni Jaworzno. 

Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie w 1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

SZAJCHT WILHELM, 

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Uczestnik obrony 

Śląska - Chorzowa i Katowic we wrześniu 1939 r., członek Pogotowia Harcerzy. 

Aresztowany i 10.09.1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców – w nieznanych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111. 
 

SZALBOT ANNA, vel Helena Wodecka, - nazywana Rachelą, 

Urodzona 18.06.1906 r. w Wiśle Malince „Na Niedźwiedziu” - 

córka Jana Szalbota i Marii z d. Cieślar. Wychowywała się w 

ciężkich warunkach - po śmierci ojca i matki wychowywana 

przez dziadków (Cieślarów) w Nydku. Tam też chodziła do 

szkoły i zetknęła się z harcerstwem. Po śmierci dziadków wróciła 

do Wisły i pracowała na gospodarstwie Poloczków. Gdy 

tragicznie straciła narzeczonego, zdecydowała się na naukę w 

Szkole Pielęgniarek w Zakładach Opiekuńczo - Diakonackich w 

Dzięgielowie.  

Podjęła decyzję o służbie bliźnim jako diakonisa. Została wyświęcona przez biskupa 

Juliusza Burschego 5.08.1927 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Praktykę 

zawodową rozpoczęła w Szpitalu Krajowym w Cieszynie, później skierowana do 

Golasowic, gdzie prowadziła stacje matki i dziecka. Tam założyła DH zostając jej 

drużynową. W 1938 r. wróciła do Wisły i objęła funkcję siostry pierwszej pomocy, 

wspomagała DH w Golasowicach i Wiśle. Była aktywna w Kole Polek. Otaczała 

opieką każdego potrzebującego. Pierwszym kontaktem z ruchem oporu, było 

odnalezienie w Dębowcu cennej przesyłki, pozostawionej przez pierwszych 

cichociemnych, zrzuconych w 1941 r. nad Polską - przypadkowo w tej 

miejscowości. W czerwcu 1941 r. została zaprzysiężona i rozpoczęła działalność w 

BCh, którego głównym celem była pomoc więźniom w Oświęcimiu. Zaangażowała 

się w zbiórkę leków, żywności, ciepłych rękawic, skarpet i pieniędzy dla więźniów 

obozu. Wykorzystywała nawiązane przed wojną kontakty, głównie wśród rodzin 

ewangelickich oraz w ramach działalności harcerskiej. Dostarczała przesyłki 

bezpośrednio więźniom, ukrywała się w miejscach, gdzie pracowali i podawała im 

leki, robiła zastrzyki, pocieszała. Kiedy na trop jej działalności wpadło gestapo, 

skierowano ją do Warszawy. Została jedną z najodważniejszych łączniczek i 

kolporterek Komendy Głównej BCh, działała jako Hela Wodecka. Jeździła nadal do 

Krakowa, przewoziła leki i listy dla oświęcimskich więźniów. W czasie jednej z 

takich akcji, kiedy w Osieku przygotowywała paczki dla więźniów, do domu 

wkroczyli żandarmi, 17.12.1943 r. została zastrzelona podczas próby ucieczki, a 

ciało spalono w obozowym krematorium. Po wojnie została odznaczona Orderem 

Krzyża Grunwaldu III stopnia i Krzyżem Oświęcimskim. 

 



Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 384; T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

SZAROWICZ TADEUSZ, 

Mieszkaniec Żor, pow. rybnicki. Od 1933 r. harcerz II DH im. F. Żwirki w Żorach. 

Od początku okupacji hitlerowskiej członek Pogotowia Harcerskiego, działał przy 

budowie fortyfikacji w Żorach, pomagał w ucieczkach na Węgry. Zaangażował się 

także w działalność konspiracyjną - żołnierz organizacji ZWZ/AK – pełnił funkcję 

łącznika, zwiadowcy. Aresztowany jako podejrzany o działalność konspiracyjną, 

długi okres przetrzymywany był w więzieniu w Rybniku i odzyskał wolność z 

chwilą wyzwolenia Rybnika. Po wyzwoleniu ukończył studia, został inżynierem 

chemikiem. Odszedl na wieczną wartę w 1988 r. Odznaczony za służbę Ojczyźnie 

oraz walkę z okupantem podczas II wojny światowej, Rada Naczelna ZHP 

odznaczyła go Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczem. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SZAROWSKI EMANUEL, 

Urodzony 21.02.1911 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości. Uczęszczał do 

szkoły ludowej i wydziałowej, bardzo aktywny harcerz ZHP w Łazach. W okresie 

okupacji hitlerowskiej pracownik kopalni, gdzie zaangażował się w działalność 

ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez gestapo 

w 1943 r. i dalszy jego los jest nieznany - zaginął. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 131; Harcerskie 
Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

SZAROWSKI RUDOLF, 

Urodzony (?), zamieszkały w Skoczowie, w młodości bardzo aktywny harcerz DH 

w tej miejscowości. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są okoliczności i data jego 

śmierci. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.  

 

SZAROWSKI WILHELM, 

Urodzony 24.12.1917 r., mieszkaniec w Suchej Górnej - Zaolzie, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowany i przewieziony do KL Flossenbürg. Zginął 

27.04.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

SZARY JÓZEF, 

Mieszkaniec Chorzowa. Harcerz I DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany przez gestapo 14 lub 15.04.1940 r. w Chorzowie. Po 

przesłuchaniu, wywieziony do obozu koncentracyjnego o nieustalonej nazwie. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: A. Szefer, Bohaterowie spod znaku lilijki, Katowice 1984 r. s. 60 - Zeznanie Jana Maloty; 

Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 61-62, 104. 

 

SZASTĄK CZESŁAW, 



Urodzony w 1915 r. w Łagiszy, syn Jana, harcerz 45 ZDH im Henryka 

Dąbrowskiego miejscu zamieszkania (wywiadowca). Zmobilizowany, (stop. wojsk. 

st. strzelec), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – w 11 PP w 

Tarnowskich Górach. Poległ 7.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem pod 

Pińczowem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111. 
 

SZATKO ZOFIA LUDWIKA, 

Urodzona w 1921 r. w Zakliczynie, pow. brzeski, zamieszkała w Katowicach, córka 

Jana Franciszka, prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, uczennica Miejskiego 

Gimnazjum Żeńskiego i harcerka 15 DH im. Promienistych w miejscu zamieszkania. 

Od początku okupacji hitlerowskiej wraz z ojcem zaangażowana w ruchu oporu, 

matka zajmowała się działalnością charytatywną na rzecz wysiedleńców z 

Poznańskiego. Aresztowana wraz z rodzicami, babcią i narzeczonym po rewizji w 

ich domu przeprowadzonej 17.08.1942 r. Następnego dnia po aresztowaniu 

zastrzelona przez hitlerowców. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111; Harcerki 1939-1945, opracowanie 

zespołowe, W-wa 1983 r., s. 444. 
 

SZCZEPANEK JAN, 

Urodzony 2.03.1922 r., mieszkaniec Ustronia, harcerz DH w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany i wpierw krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie 13.10.1942 r.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.  

 

SZCZEPANEK JÓZEF, 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 2.03.1922 r. w Ustroniu (13) i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Gustawa i Marii z d. Ogrocki, w młodości zaangażowany w działalność harcerską. 

W 1939 r. ukończył Państwową Szkołę Przemysłową w Bielsku - technik, W czasie 

okupacji otrzymał zatrudnienie jako robotnik w stolarni Niemca w Cieszynie. 

Zmuszany do podpisania Volkslisty, i kilkakrotnie wzywany na gestapo, odmówił 

jej podpisania. Aresztowany 3.03.1942 r. i więziony w Cieszynie, skąd 

przetransportowany został do KL Auschwitz, gdzie 21.09.1942 r. zarejestrowany 

został w obozowej ewidencji jako więzień nr 64767. Zginął w tym obozie 8.10.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34697/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie przyczyny zgonu to: „Diphtherie” 

(błonica). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 213; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 189; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (135), zbiór 1 
Bielsko; J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 68; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 131. 

 



SZCZEPAŃCZYK STANISŁAW, 

Urodzony w 1917 r. w Podlesiu k/Pszczyny, absolwent Gimnazjum w Pszczynie. 

Należał do ZHP od 1927 r., organizator drużyn harcerskich w Pszczynie, Zginął 

podczas II wojny światowej w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111. 
 

SZCZERBIŃSKA KAZIMIERA, phm, 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 1.12.1912 r. w Żywcu, córka Ludwika i Julii z d. Jeziorski, zamieszkała w 

Żywcu. W 1934 r. ukończyła Państwową Szkołę Żeńską - Seminarium Haftu w 

Krakowie. W latach międzywojennych była instruktorką Związku Harcerstwa 

Polskiego w stopniu instruktorskim podharcmistrzyni, czynna w Hufcu ZHP 

Żywiec. Była też w tym okresie instruktorką Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” 

oraz wykładowcą na kursach samarytanki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Żeńskiej w Żywcu. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej łączniczka 

między Oddziałem PCK w Żywcu a Zarządem Okręgu PCK w Krakowie. 

Nawiązywała łączność z rannymi żołnierzami batalionu „Berezwecz” KOP, 

dostarczała im lekarstwa, opatrunki a także żywność i ubrania. Dla żołnierzy 

Obrony Narodowej, ukrywających się na Hali Boraczej, w Żabnicy i Kocierzu 

Górnym, organizowała pomoc sanitarną przy współudziale harcerek: Stefanii 

Łodziana Miksiowa, Kazimiery Obrockiej i Otylii Szerszeń. Była członkiem Tajnej 

Organizacji Narodowej, kontaktowała jej komendanta inż. Antoniego Sucheckiego z 

kard. Stefanem Sapiechą i Habsburgami z Żywiecczyzny. Przekazywała 

wiadomości nasłuchu radiowego, kolporterka prasy konspiracyjnej polskich 

organizacji niepodległościowych. Aresztowana 10.08.1940 r. za nielegalne 

przekroczenie granicy - wracając z Krakowa przez „zieloną granicę” w Suchej 

Beskidzkiej (zdołała pozbyć się przewożonych ulotek, zdradzających jej związek z 

ruchem oporu). Przetrzymywana wpierw w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie 

w bytomskim więzieniu gestapo. Stamtąd, przewieziona do więzieniu w Cottbus 

pod Berlinem, gdzie przebywała do marca 1943 r. W kwietniu tegoż roku 

przekazana została do KL Auschwitz, 28.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 32059. Zachorowała na tyfus i zmarła 22.04.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 18974/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” 

(zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 529; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 958; Słownik Biograficzny 

Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 204-205, oprac. W. Latkiewicz; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 

1939-1945., W-wa 1988 r., s. 387; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 
 

SZCZOTKA STANISŁAW, pseud. „Klimczok”, 

 



Urodzony 13.03.1921 r. w Wadowicach, woj. krakowskie, syn Karola i Hildegardy 

z d. Blatten. Szkołę Powszechną ukończył w Jasienicy, i w tej szkole wstąpił w 

1931 r. do harcerstwa, pełniąc obowiązki zastępowego w DH im. ks. J. Londzina w 

Jasienicy. Od 1937 r. pełnił obowiązki przybocznego drużyny. Posiadał ponad 20 

sprawności harcerskich, ale głównie zajmował się łącznością. W 1937 r. odbył 

specjalizację w Warszawskim Pułku Łączności w wielkich manewrach wojska 

polskiego na Wołyniu. W 1938 r. w sierpniu i wrześniu pełnił służbę obserwacyjno-

łącznościową dla wojska w Bielsku, a następnie w Boguminie. W 1939 r. ukończył 

Szkołę Przemysłową – wydział chemiczno-farbiarski w Bielsku. W 1935-1939 r., 

bardzo zaangażowany w uprawianie sportu. W pchnięciu kulą zdobył mistrzostwo 

powiatu, następnie mistrzostwo Śląska. Wybuch wojny w 1939 r. zastał go w 

Warszawie, skąd uciekł do Wilna, a następnie pod Kowno. W czasie działań 

wojennych w 1941 r. powrócił do Jasienicy, ale natychmiast został wcielony do 

niemieckiego wojska i wysłany na front. W 1942 r. zdezerterował i przebywał w 

Warszawie, angażując się w działalność konspiracyjną w organizacji AK. Znając 

doskonale cztery języki obce: niemiecki, angielski, rosyjski i litewski, przeszedł 

specjalne przeszkolenie wywiadowcze i został wysłany na teren Niemiec w okolice 

Phenemünde, gdzie z grupą kilku innych osób z konspiracji usiłował rozpracować 

istniejące w okolicy Świnoujścia Zakłady Zbrojeniowe – produkujące pociski V-l. 

Po lokalizacji tych zakładów grupa ta kierowała z ziemi za pomocą radia, nalotem 

alianckich eskadr bombardujących, które miały zniszczyć obiekty produkcji 

zbrojeniowej. Niestety, na skutek rozpracowania ich siatki przez gestapo, S. 

Szczotka został aresztowany i rozstrzelany w lutym 1944 r. w Szczecinie. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 111; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP 

w Bielsku-Białej; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 

SZCZUREK JERZY, pseud. „Bóbr”, 

Urodzony 23.04.1892 r. w Kostkowicach. Kształcił się w 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 

1911 r. nauczyciel w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim Męskim w Cieszynie-Bobrku. W 

1918 r. uczestniczył w przewrocie wojskowym na Śląsku 

Cieszyńskim. W latach 1918/1920 był członkiem Związku byłych 

Oficerów i Żołnierzy 10 pp. Ziemi Cieszyńskiej (w randze 

kapitana).  

Należał też do Komitetu organizacyjnego niesienia pomocy dla III Powstania 

Górnośląskiego – werbował do wspierania ochotników z członków Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, ZHP i Związku Strzeleckiego. Organizował dla 

powstańców broń i amunicję. Był silnie zaangażowany w pracy społeczno-

kulturalnej. Od początku okupacji hitlerowskiej działał bardzo aktywnie w ruchu 

oporu. Był jednym ze współorganizatorów SZP, później Organizacji Wojskowej 

„Odwet” w Cieszynie. Aresztowany 20.04.1940 r. i wpierw więziony w Cieszynie 

(fabryka Kohna), a stamtąd po 3 dniach w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau i po 6 tygodniach do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 

16.12.1941 r. 

 



Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
 

SZCZYGIELSKA EMILIA, phm, 

Urodzona 20.01.1919 r. Drużynowa DH od 1958 do 1962 r., a w 

latach 1962-1966 - szczepowa szczepu harcerskiego przy Szkole 

Powszechnej nr 21 w Rybniku-Niedobczycach. Członkini Rady 

Hufca w kadencji 1965-1967. Drużynowa DH przy SP nr 7 h w 

Rybniku w okresie 1980-1981. Wielokrotna organizatorka i 

komendantka obozów szczepu, hufca i NAL. Stopień 

instruktorski podharcmistrza nadano Rozkazem KCh L4/64 z dn. 

01.05.1964 r. Odeszła na wieczną wartę 29.06.2004 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 231. 

 

SZEIDT JERZY, 

Urodzony w 1918 r. w Zabrzu, zamieszkały w Chorzowie, syn uchodźcy z Niemiec, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. Członek Pogotowia Harcerzy w 1939 r., 

uczestnik obrony Śląska - szczególnie Chorzowa i Katowic. Zastrzelony w 

Katowicach przez Niemców 4.09.1939 r. – nieznane okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111. 
 

SZEJA ERWIN, 

Mieszkaniec Bukowiny – dzielnica Rudy Śląskiej, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111. 

 

SZEWIECZEK HENRYK, 

Urodzony 3.08.1921 r., zamieszkały we Frysztacie – Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Zginął 4.09.1939 r. w Rzeszowie – raniony śmiertelnie przy 

wybuchu bomby podczas działań wojennych. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

SZKUBACZ RYSZARD, 

Urodzony w 1916 r. w Lipinach – dzielnica Świętochłowic, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Nieznane są okoliczności w jakich znalazł się w WP gen. Andersa – 

zginął 12.05.1944 r. pod Monte Cassino.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 134. 
 

SZKUDŁO JAN RAFAŁ, 

Urodzony 15.10.1922 r. w Paprocanach – dzielnica Tychów, harcerz DH w Tychach. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany 14.11.1941 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

30.10.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 111; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

SZLACHTA JÓZEF, 

 



Urodzony 21.01.1920 r. w Żywcu, i zamieszkały w tej miejscowości. Absolwent 

Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. Harcerz DH przy 

gimnazjum. W okresie okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu - żołnierz 

ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. i uwięziony w KL Auschwitz. Następnie, 

przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął 8.08.1943 r. 
Bibliografia: Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. 

Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r. s. 194; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Baza 
danych – Totenbuch Mauthausen -  Mauthausen Memorial; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.  

 

SZMAJDUCH ANTONI, 

Urodzony w 1912 r., zamieszkały w Pszczynie, działacz harcerski w miejscu 

zamieszkania, zatrudniony jako pracownik umysłowy. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, ukrywał się w lasach 

pszczyńskich. Zginął 20.08.1943 r. w bezpośrednim starciu z niemiecką policją w 

Miedźnej, pow. pszczyński. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 112. 
 

SZNAJDERSKA HALINA z d. SMOCZYK, 

Urodzona w 1914 r. w Lipinach – dzielnica Świętochłowic, córka Jana, powstańca 

ślaskiego i działacza plebiscytowego, absolwentka Gimnazjum w Katowicach, 

harcerka 4 DH im. Filomatów i Filaretów w Katowicach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej wraz z bratem Wacławem Smoczkiem zaangażowana w działalność dla 

ruchu oporu – kurierka, przewoziła materiały wybuchowe, bomby zegarowe. W 

pracy tej uczestniczyli również jej rodzice. Aresztowana 29.03.1942 r. wraz z 

większą grupą konspiratorów, osadzona była w więzieniu śledczym w Mysłowicach. 

Po zakończeniu przesłuchań, przetransportowana do KL Auschwitz. Zginęła w tym 

obozie 5.02.1944 r.  

Postscriptum: Rodzice Sznajderskiej Haliny – Smoczyk Jan i Jadwiga zostali 

straceni w KL Auschwitz 26.05.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 112. 
 

SZNAPKA KAZIMIERZ, 

Urodzony 9.09.1925 r. w Lutyni - Zaolzie, syn Emanuela i 

Ernestyny z d. Sznapka. Od 1932 r. uczył się w Polskiej Szkole 

Ludowej w Śląskiej Ostrawie. W 1933 r. rodzina zamieszkała w 

Czechowicach, gdzie Kazimierz ukończył szkołę powszechną, po 

czym przez rok uczęszczał do Gimnazjum w Pszczynie. Należał 

do Harcerstwa Polskiego „Lutynia” na Zaolziu i ZHP w 

Czechowicach i Pszczynie.  

We wrześniu 1939 r. znalazł się na kresach wschodnich, a od 17.09.1939 r. w 

ZSRR. Wrócił w maju 1940 r. i wraz z rodziną zamieszkał w Nowym Sączu. Tam 

początkowo uczęszczał do szkoły handlowej, uczestnicząc w drobnych akcjach 

dywersyjnych. Pracując później w kolejowych warsztatach naprawczych – uprawiał 

sabotaż, zdobywał broń i wojskowy ekwipunek. Od 13.08.1944 r. Kazimierz wstąpił 

do partyzantki - w I Pułku Strzelców Podhalańskich – A.K. w Gorcach na 

Mogielnicy. Pułk zadawał Niemcom ciężkie straty, współdziałał z radziecką 

partyzantką płk Zołotowa. 1.09.1944 r. Kazimierz poległ w walce z Niemcami w 

Łabowej (pomiędzy N. Sączem a Krynicą). Został pochowany w lesie. Następnie, 

 



jego zwłoki zostały ekshumowane, przewiezione na cmentarz w Dziedzicach i 

pochowane obok płyty Powstańców Śląskich w dniu 18.10.1947 r., a obecnie do 

Mogiły poległych i pomordowanych w I i II wojnie światowej. 
Bibliografia: Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie 

Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 
r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-

1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 

1987 r. s. 14. 
 

SZNAPKA KORNELIA, 

Urodzona 15.05.1910 r. komendantka hufca żeńskiego DH w Ustroniu – Chorągiew 

Śląska. Od początku okupacji działała w ruchu oporu – prowadziła tajne nauczanie. 

Poważnie zachorowała i zmarła 1.08.1942 r. w Cieszynie, na skutek zdecydowanej 

odmowy udzielenia pomocy przez niemieckich lekarzy. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-
1945., W-wa 1988 r., s. 391. 

 

SZOŁTYSIK JERZY, 

Urodzony w 1919 r. w Bytkowie – dzielnica Siemianowic Śl., harcerz - drużynowy 

DH w miejscu zamieszkania. Jako ochotnik, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r., zaś po powrocie z kampanii – zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany 8.02.1941 r. w Siemianowicach i przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie 28.05.1941 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 112. 

 

SZROMIK PAWEŁ, 

Urodzony w 1913 r. w Orzegowie – dzielnica Rudy Śl., od 1927 r. harcerz 1 DH 

w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Zginął śmiercią żołnierza 26.09.1939 r. pod Jarosławiem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 112; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 168. 
 

SZTOLER HERMINA ANNA z d. CIĘGIEL, 

Urodzona 22.05.1917 r. w Cieszynie, córka Karola i 

Nepomuceny z d. Owczarzy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

uczennica szkoły zawodowej gdzie od 22.08.1933 r. była bardzo 

aktywną harcerką - przyboczna w VI ŻDH. W 1939 r. jako 

sanitariuszka 4 Pułku Strzelców Podhalańskich przeszła cały 

szlak walk obronnych „podhalańczyków”. Po klęsce wrześniowej 

powróciła do Cieszyna i przystąpiła do organizowania pomocy 

polskim jeńcom wojennym, a później ofiarom hitlerowskich 

więzień i obozów koncentracyjnych.  

W 1942 r. została łączniczką AK, później Batalionów Chłopskich. Aresztowana 

21.01.1944 r. i przetransportowana do KL Ravensbrück, tam zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 37976. W obozie aktywna w działalności w 

konspiracyjnej drużynie harcerskiej „Mury”. Do pracy w drużynie wciągnęła ją 

Władysława Sikora. Pod koniec kwietnia 1945 r. brała udział w marszu 

ewakuacyjnym na zachód w tzw. „marszu śmierci”. Odzyskała wolność – 

wyzwolona 3.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Wróciła do kraju i jako jedna z 

pierwszych wstąpiła do Związku byłych Więźniów Politycznych, później wstąpiła 

 



do ZBoWiD-u. Do końca życia utrzymywała aktywny kontakt z harcerstwem, była 

członkinią Kręgu Seniora przy Hufcu ZHP Cieszyn. Odznaczona m.in.: Medalem 

Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Odeszła na 

wieczną wartę 21.08.1982 r. w Cieszynie. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

SZTUKA KONRAD, 

Mieszkaniec Cieszyna, harcerz IV DH w miejscu zamieszkania. Nie wiadomo w 

jakich okolicznościach znalazł się na Zachodzie i tam wstąpił do PSZnZ – lecz 

29.03.1946 r. poległ jako pilot PSP-RAF w walce z hitlerowskim wojskiem w 

Anglii. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 

 

SZTWIERNIA JULIA, 

Urodzona 1.03.1924 r., zamieszkała w Ustroniu, córka Pawła i Julii, w okresie 

szkolnym harcerka DH w miejscu zamieszkania. Podczas okupacji hitlerowskiej 

pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu w Cieszynie, zaangażowana jednocześnie w 

działalność ruchu oporu - łączniczka SZP, ZWZ/AK w miejscowej komórce służby 

zdrowia. Dostarczała ze szpitala środki opatrunkowe i leki dla więźniów KL 

Auschwitz a także dla partyzantów. Aresztowana i wpierw więziona w Cieszynie, a 

stamtąd przewieziona do więzienia w Katowicach, Bytomia, i następnie do KL 

Auschwitz. Zginęła podczas marszu ewakuacyjnego więźniów. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 392. 

 

SZTWIERTNIA ZYGFRYD, 

Urodzony 15.10.1920 r., w Ustroniu i zamieszkały w tej miejscowości, syn Pawła; 

górnik kopalni w Łazach. Pochodził z rodziny polskiej, która w 1937 r. - 

przeprowadziła się z Czechosłowacji do Ustronia. Mocny wpływ na kształtowanie 

patriotyzmu chłopca wywarły polskie organizacje młodzieżowe w Czechosłowacji - 

działacz HPC na Zaolziu i ZHP w Ustroniu. W 1938 r. rozpoczął studia w Wyższej 

Szkole Górniczej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. 

Walczył razem z ojcem z hitlerowcami. Poległ razem z ojcem i wujkiem w 1939 r. - 

na terenach wschodnich. 
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 71; archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka T. 13, cz. 24 (137); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, 

wyd. 1998 r., s. 131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

SZUBERT FRANCISZEK, 

Mieszkaniec Łazisk, z zawodu inżynier. Harcerz DH z Czechowic, pracujący na 

kopalni „Waleska” (obecnie „Bolesław Śmiały”). Już na początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - dowódca plutonu 

organizacji konspiracyjnej POP Łaziska I. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 239. 

 

SZUBERT RUDOLF, pseud. „Meteor”, 

Urodzony 16.12.1920 r. w Goleszowie, zamieszkały w Ustroniu (15), syn Tomasza i 

Stefanii; spawacz. Przed wojną bardzo zaangażowany działacz ZHP - namiestnik 



zuchowy w Ustroniu. Był członkiem Spółdzielni Spożywców w Ustroniu. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu.  

Z końcem 1939 r. został wywieziony na roboty przymusowe do 

Niemiec, z których zbiegł wiosną 1942 r. i poszedł do partyzantki 

- działał w oddziale „Zawady”.  

Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności 29.09.1944 r. natknął się 

z drugim partyzantem Janem Cichym na niemiecki patrol 

wojskowy. Doszło do strzelaniny, w wyniku której obydwaj 

partyzanci zginęli przy lasku znajdującym się na lewym brzegu 

Wisły – w Ustroniu. 
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZboWiD w Ustroniu 1978 r., s. 69; archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka T. 13, cz. 24 (138, 139); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-

1945, wyd. 1998 r., s. 131; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

SZULC ANTONI, pseud. „Antek”, 

Urodzony w 1923 r. w Poznaniu, uczeń Gimnazjum w Poznaniu, od 1936 r. w 

Katowicach - absolwent 1939 r. Do ZHP należał od 1930 r., przyboczny DH im. 

Adama Mickiewicza w Katowicach. Członek Pogotowia Harcerzy, we wrześniu 

1939 r. miał służbę na „drapaczu” w Katowicach. Podczas okupacji przebywał w 

Sosnowcu i Warszawie, gdzie uczył się na tajnych kompletach. Po zdaniu matury 

studiował polonistykę. Od początku okupacji hitlerowskiej (stop. wojsk. por.), 

zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWM i GL na Żoliborzu, brał udział w licznych akcjach bojowych. Zginął 

22.12.1943 r. w Warszawie w czasie jednej z akcji propagandowych na ul. 

Madalińskiego 12. Pośmiertnie został awansowany na porucznika i odznaczony 

Krzyżem Grunwaldzkim III kl.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 112. 
 

SZUSTER ADAM, 

Urodzony w 1927 r., mieszkaniec Sosnowca, uczeń, harcerz 80 ZDH w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – 

partyzant w Kieleckiem. Zginął 18.04.1944 r. w bezpośrednim starciu z Niemcami. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 113. 
 

SZUSTER KAROL, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 25.03.1922 r. w Jaworznie, pow. chrzanowski. Aresztowany wraz z grupą 

harcerzy w październiku 1940 r. w Mościcach (obecnie Tarnów-Świerczków). 

Gestapo zarzucało mu, że jako przedwojenny harcerz z drużyny krótkofalowców na 

pewno posiada sprzęt radiowy. Zatrzymanych osadzono w więzieniu w Tarnowie, 

skąd w transporcie zbiorowym przesłano do KL Auschwitz, a tam 10.01.1941 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 9310. Po odbyciu 

 

 



kwarantanny pracował na Industrienhof – przy rozładowywaniu wszelkich 

materiałów budowlanych przywożonych do KL Auschwitz, później pracował w 

warsztatach stolarskich. Dnia 3.06.1942 r. wywieziony do KL Gross-Rosen, 

zarejestrowany jako więzień nr 2613. W styczniu 1945 r. ewakuowany do obozu 

Herzbruck (podobóz KL Flossenbürg). Więźniowie tego obozu wyruszyli w marsz 

ewakuacyjny w kwietniu 1945 r. 17.04.1945 r. wraz z jednym ze współwięźniów 

zbiegli z kolumny marszowej i ukrywali się przez pięć dni – do czasu wkroczenia 

armii amerykańskiej. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 77; Relacja złożona w dniu 13.07.1961 r. przez K. Szustera. 
 

SZYCH TEODOZJA, 

Urodzona 7.02.1915 r., zamieszkała w Zawierciu, nauczycielka i opiekunka szkolnej 

DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ, kolporterka 

prasy konspiracyjnej. Aresztowana 23.09.1941 r. i przewieziona do KL 

Ravensbrück, i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 7908. Zginęła w tym obozie – 

prawdopodobnie uśmiercona zastrzykiem fenolu. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 393. 

 

SZYGUŁA MARTA MAGDALENA, 

Urodzona 28.05.1914 r. w Hesne – Niemcy, córka Pawła i Władysławy z d. 

Konieczny. W 1934 r. ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie i w latach 

1938/1939 była nauczycielką w Radzionkowie k/Bytomia, a zarazem opiekunka 

szkolnej DH. W grudniu 1939 r. wysiedlona przez okupanta do Tomaszowa 

Mazowieckiego, gdzie miała możliwość dalszej pracy jako nauczycielka. Tam także 

zaangażowała się w działalność ruchu oporu. Aresztowana w 1943 r. - w szkole. Po 

śledztwie w miejscowym więzieniu, przewieziona do KL Auschwitz, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 50584. Zginęła w tym 

obozie 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36084/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:05, określenie 

przyczyny zgonu to: Pneumonie (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 78; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., 

W-wa 1988 r., s. 394. 
 

SZYMAŁA SZCZEPAN (STEFAN?), 

Urodzony w 1910 r., mieszkaniec Radzionkowa, pow. tarnogórski, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania, mgr farmacji. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwych przesłuchaniach, 16.02.1942 r. 

powieszony w egzekucji zbiorowej-publicznej w Radzionkowie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 113. 
 

SZYMANIK FRANCISZEK, 

Urodzony 28.01.1881 r. w Stanisławicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, wójt gminy w Stanisławicach. W młodzieńczym wieku 

harcerz II DHPC w Czeskim Cieszynie, w okresie międzywojennym działacz 

społeczny. Aresztowany 23.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i 



wpierw więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna). Stamtąd 23.04.1940 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. 

Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6491. Zginął 

w tym obozie 23.08.1940 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (138); Ofiary Okupacji 
Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 177; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej 

Wojny Światowej, s. 131; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 168. 

 

SZYMAŃSKI STANISŁAW, hm, 

Urodzony 9.10.1909 r. Drużynowy X DH im. Tadeusza 

Kościuszki w Niedobczycach. Komendant Hufca ZHP w Rybniku 

w latach 1935-1938. Uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Uniknąwszy niewoli, przedostał się na Zachód i wstąpił do 

PSZnZ, do Samodzielnej Brygady Karpackiej. W ośrodku 

organizowania Wojska Polskiego założył drużyny harcerskie. Po 

wojnie pozostał w Szkocji. Tam wraz z żoną organizował wśród 

Polonii gromady zuchowe i drużyny harcerskie.  

Dzięki jego finansowemu wsparciu w Wapienicy powstał Dom Zucha jego imienia. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika Harcerzy nr 24 z 

dnia 15.10.1936 r. Odszedł na wieczną wartę 5.06.1962 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 175/176. 
 

SZYMAŃSKI WACŁAW, 

Urodzony 1889 r. w woj. poznańskim, mieszkaniec Radlina, pow. 

rybnicki. Gimnazjum niemieckie ukończył w pierwszych latach 

pierwszej wojny światowej – jako eksternista. Zaciągnięty przez 

Niemców obowiązkowo do wojska – dosłużył się rangi oficera. 

Był jednak wychowywany przez rodziców w duchu polskości, 

więc gdy tylko dostał się do niewoli francuskiej zgłosił się jako 

ochotnik do armii gen. Hallera. 

Po powrocie do kraju, studiował w Akademii Górniczej w Krakowie – kończąc ją w 

1926 r. Poprzez różne szczeble kariery w zawodzie górniczym doszedł do 

stanowiska dyrektora kop. „Rymer” w Niedobczycach. Następnie był dyrektorem 

kop. „Emma” w Radlinie, przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerzy, opiekun 

radlińskich drużyn harcerek i harcerzy. W lipcu 1939 r. powołany został do służby 

wojskowej do Będzina i objął stanowisko dowódcy batalionu – był majorem 

rezerwy. Dnia 1.09.1939 r. przybył do Radlina by załatwić jakieś sprawy związane z 

pełnionym w kopalni stanowiskiem, więc miejscowi renegaci natychmiast 

spowodowali jego aresztowanie. Wpierw przetrzymywany był w budynku Urzędu 

Gminnego w Radlinie, a stamtąd przewieziony do więzienia w Rybniku. Z Rybnika 

przekazywany był do kolejnych więzień w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu i w 

końcu przekazany do KL Buchenwald. W tym ostatnim obozie zginął w drodze 

pomiędzy dworcem kolejowym a obozem., gdy wyładowano przybyły transport 

więźniów. Zasłabł i osunął się na pobocze drogi. Na polecenie ss-mana by biegł 

 

 

 



dalej, odpowiedział że nie jest w stanie dalej biec więc został zastrzelony – zginął 

16.10.1939 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 176; Zbiory J. Delowicza (relacja inż. 
Kazimierz Kuźmiński, Jan Pieczka, Jan Stania), skor. 2; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 77. 

 

SZYMAŃSKI ZYGMUNT, 

Urodzony w 1916 r. w Łodzi, syn Stanisława, zamieszkały w Łagiszy – dzielnica 

Będzina. Do ZHP należał od 1925 r., harcerz - zastępowy 45 ZDH im. Henryka 

Dąbrowskiego w miejscu zamieszkania. Przed 1939 r. zatrudniony był jako robotnik 

w przemyśle ceramicznym. Członek kręgu starszoharcerskiego, jako ochotnik 

Polskiej Marynarki Wojennej wypłynął 30.08.1939 r. na niszczycielu ORP „GROM” 

do Wielkiej Brytanii (st. marynarz). Brał udział w walkach pod Narvikiem. Zatonął 

wraz z załogą „Orkana” w drodze do Murmańska 8.10.1943 r. Pośmiertnie 

odznaczony „Medalem Morskim” (z podwójnym okuciem) za służbę na morzu w 

latach 1939-1945. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 113. 
 

SZYMCZAK-MAZURKIEWICZ MARIA, 

Urodzona 4.07.1913 r. we Wrześni, absolwentka Szkoły 

Wydziałowej i dwuletniej Szkoły Pracy Społecznej w Cieszynie. 

Do ZHP należała od czasu szkoły podstawowej. Do wybuch 

wojny w 1939 r. pracowała jak sekretarka w gminie Dąbrówka 

Mała k/Katowic. Od początku okupacji hitlerowskiej, 

zaangażowana w działalność ruchu oporu. Aresztowana w 1941 r. 

za udział w pracach konspiracyjnych, uwięziona została w 

wiezieniu śledczym w Mysłowicach.  

Po półrocznym okresie śledztwa, wywieziona została do Głogówka, a potem do 

Berlina (Alexanderplatz), a stamtąd do KL Ravensbrück, gdzie zarejestrowana była 

w ewidencji obozowej jako więźniarka nr 11536. W obozie tym była członkiem 

tajnej drużyny starszych harcerek „Mury”. Do kraju wróciła w czerwcu 1945 r. Po 

powrocie z obozu, z inicjatywy Józefy Kantor, rozpoczęła organizowanie spotkań 

przy ZBoWiD byłych więźniarek z KL Ravensbrück. Odznaczona m.in.: Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

SZYMURA WILHELM, 

Urodzony w 1912 r. w Knurowie, syn Emanuela. Do ZHP należał od 1925 r. harcerz 

– zastępowy DH w miejscu zamieszkania. W latach 1930-1935 był bezrobotnym, 

następnie od 1935 r. pracował w Chebziu – dzielnica Rudy Śląskiej. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął we wrześniu 1939 r. pod 

Lwowem - podczas nalotu lotnictwa niemieckiego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 113. 
 

ŚCISŁY DIONIZY, phm, 

Urodzony w 1915 r. w Strzemieszycach, i zamieszkały w tej miejscowości. Już w 

szkole podstawowej należał do 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. Uzyskał stopień instruktorski podharcmistrza. Zmobilizowany 

10.06.1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej (podporucznik). Na terenach 

 



wschodnich dostał się do niemieckiej niewoli, z której wrócił 20.10.1939 r. Już od 

pierwszych dni okupacji zaangażował się w działalność ruchu oporu. W 11 

listopada - rocznicę święta niepodległości, w kościele na zakończenie mszy śpiewali 

Boże coś Polskę, agitowali do ignorowania zarządzeń niemieckich. Posiadając 

nielegalnie aparaty radiowe, wysłuchiwali komunikaty radia BBC, a następnie 

powielali te komunikaty w rozlepianych ulotkach. Aresztowany 5.12.1940 r., lecz w 

sprzyjających okolicznościach udała się jego ucieczka i przedostał się do GG. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 295-297. 

 

ŚLEZIŃSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 9.10.1919 r. w Dziedzicach, syn Franciszka i Anny z d. Paszek. 

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Dziedzicach, gdzie ukończył 8 klas. Tam też 

był członkiem DH im. ks. Londzina. Po ukończeniu szkoły rozpoczął naukę zawodu 

instalatora elektro-mechanicznego w firmie Franciszka Łaszczoka w Dziedzicach. 

Następnie ukończył 3 letni kurs Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Dziedzicach. 

Dnia 3.11.1939 r. został aresztowany w zakładzie pracy za złożenie wieńca z 

szarfami biało-czerwonymi na grobie Powstańców Śląskich w dniu l.11.1939 r. W 

dniu 13.11.1939 r. rozstrzelany wraz z druhem Mieczysławem Łaszczokiem, 

Stanisławem Peterko, dr Zenonem Różewiczem w lasku w Starym Bielsku 

(SILAM). Jego zwłoki ekshumowano w dniu 30.09.1945 r. i przeniesiono na 

cmentarz przy kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach – na 

miejsce wiecznego spoczynku Powstańców Śląskich. 
Bibliografia: Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w 
latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-

Białej, 1981 r, Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 

ŚLIWA JOZEF, 

Urodzony w 1919 r., mieszkaniec Chorzowa, harcerz DH w miejscu zamieszkania, 

zatrudniony jako ślusarz w Hucie im. J. Piłsudzkiego. Czynny sportowiec (piłka 

nożna). W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej SZP, POP w Chorzowie. Podczas masowych aresztowań 

w kwietniu 1940 r. udało mu się zbiec. Aresztowany w sierpniu 1940 r. 

(prawdopodobnie podczas próby przekraczania granicy) i uwięziony w Tarnowie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Następnie, 

przetransportowany do KL Flossenbürg, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 2309. Zginął w tym obozie 21.05.1942 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 113. 
 

ŚLIŻ JAN, 

Urodzony 30.05.1917 r. w Nydku. Już w szkole powszechnej zaangażowany w 

działalność harcerską w Bystrzycy n. Olza. Aresztowany prawdopodobnie za 

działalność w ruchu oporu i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych 

przesłuchaniach, przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

25.01.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 675; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz 

Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 



ŚLOSARCZYK ANTONI, phm, 

Urodzony 13.01.1918 r. w Bestwince, pow. Biała Krakowska, syn 

Józefa i Walerii z d. Janeczko. Do szkoły powszechnej uczęszczał 

w latach 1924-1930 r. w Bestwinie. Od 1930 do 1938 r. 

uczęszczał do Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w 

Bielsku, gdzie zdał maturę. Do harcerstwa wstąpił w 1932 r. do 

III DH im K. Pułaskiego przy Szkole Powszechnej w Bielsku. W 

okresie 11-25.07.1935 r. uczestnik obozu zlotowego ZHP Hufca 

Męskiego w Spale.  

Od października 1938 do lipca 1939 r. odbywał służbę w Szkole Podchorążych 

Rezerwy w Bielsku. Od sierpnia 1939 r. odbywał praktykę wojskową w 3 Pułku 

Strzelców Podhalańskich w Boguminie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r., przeszedł szlak bojowy od Bielska pod Tomaszów Lubelski. 

Dostał się do niewoli 20.09.1939 r. Odtransportowany do Przeworska i następnie 

przewieziony miał być do Niemiec. Uciekł z transportu pod Krakowem i wrócił do 

domu. W czasie okupacji, od 1940 do 1942 r. zaangażował się w działalność ruchu 

oporu - należał do Tajnej Organizacji Niepodległościowej „Racławice”, żołnierz 

ZWZ. Pracował w gospodarstwie rolnym, a od 1943 do 1945 r. jako robotnik w 

Urzędzie Pocztowym w Bielsku. Po wyzwoleniu – służba w wojsku polskim w 

Gdańsku w latach 1945 do 1946. Po powrocie w rodzinne strony pracował 

zawodowo w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Założył drużynę 

harcerską przy Szkole Powszechnej w Bestwinie. Od 1949 r. pracował w 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Czechowicach-Dziedzicach. W 1954 r. 

sołtys w Bestwinie, od 1964 do 1979 r. pracował w Bielsku – w Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców, skąd przeszedł na emeryturę. Bardzo aktywny działacz w 

ZHP – uzyskał stopień instruktorski podharcmistrz, członek Kręgu Seniorów. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża. 

 

ŚLUSARCZYK EDWARD, 

Urodzony 14.10.1913 r. w Cieszynie, zamieszkały w Chybiu, syn 

Pawła i Stanisławy z d. Puchała; nauczyciel, w młodości bardzo 

aktywny harcerz w Cieszynie i Chybiu. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, dalszą naukę kontynuował w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie. Z informacji rodziny 

wynika, że usiłował przedostać się „na zachód” do PSZnZ i został 

ujęty przy przekraczaniu granicy w Austrii – miasteczko Rotwein.  

Przetrzymany w wiezieniu w Grazu i po procesie w październiku 1940 r. skazany na 

trzy lata ciężkiego więzienia w Halle n/Soławą i Zwickau. W 1943 r. po odbyciu 

wyroku w Halle – przetransportowany do KL Mauthausen. Dnia 27.02.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24175. Zginął o godz. 7:05 

dnia 21.04.1943 r. (nr aktu zgonu 4723/1943 r.). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132, informację o wujku – przekazała Ilona 
Binda; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 

 

ŚMIETANA RYSZARD, 

Mieszkaniec Radlina, członek Szczepu Harcerskiego w miejscu zamieszkania. 

Dowiedziawszy się o wybuchu wojny, 1.09.1939 r. wsiadł na rower i pojechał do 

 

 



punktu mobilizacyjnego – by zaciągnąć się do WP i bronić Ojczyzny przed 

hitlerowskim agresorem.  

Niestety, w drodze do tego punktu mobilizacyjnego natknął się na 

zmotoryzowaną jednostkę (na motocyklach) żołnierzy 

niemieckich wkraczających do Radlina. Ostrzelany przez nich – 

śmiertelnie został raniony w głowę, prawą rękę i kolano. 

Świadkowie zajścia nieprzytomnego Ryszarda zawieźli do 

szpitala rydułtowskiego, gdzie dzięki troskliwej opiece lekarza 

Czapskiego, udało się uratować mu życie i uchronić przed 

Niemcami chcącymi go aresztować. W ten sposób przeżył okres 

okupacji – dożywając sędziwego wieku. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 32. 

 

ŚPIEWOK BOLESŁAW,  

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 9.05.1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Mikołaja i Anny z d. 

Podleśny, mieszkaniec Gotartowic, uczeń żorskiego gimnazjum. Harcerz w XIII DH 

im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu w szeregach PTOP. Był współredaktorem gazetki 

konspiracyjnej „Zew Wolności”, wydawanej przez tę organizację. Aresztowany 

przez gestapo i przetransportowany wpierw do wiezienia śledczego w Mysłowicach, 

skąd po śledztwie przekazany został 17.07.1942 r. do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 47718. Po wyroku 

policyjnego sądu doraźnego z dnia 4.09.1942 r. rozstrzelany 5.09.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 28110/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:40, określenie przyczyny zgonu to 

„Nierenentzündung” (zapalenie nerek). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 179, Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 242, A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w 

rybnickiem, Katowice 1958 s. 24, I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, 
s. 298, 299, 309, I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 199, 660; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1054, nr id. 26440; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, 

rok 1999, s. 103; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 92; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 114. 
 

ŚWIĄTEK WILHELM, 

Urodzony 7.01.1924 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Henryka (ur. 27.09.1895 r.), harcerz DH w miejscu zamieszkania, członek 

organizacji konspiracyjnej AK „Harcerz” w Karwinie, koksiarz. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 25.08.1943 r. i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943 r. 

 

 



Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,  Katowice 1998 r., 
s. 700; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 104; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej, s. 132; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 91; Harcerskie 

Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; w 
ewidencji APMA-B nie figuruje. 
 

ŚWIERCZYNA BERNARD, pseud. „Max”, 

Urodzony 23.02. 1914 r. w Chropaczowie - obecnie dzielnica Świętochłowic, syn 

Piotra. Z Chropaczowa rodzina Świerczynów przeniosła się do Mysłowic - 

zamieszkała w tzw. Bauvereinie. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w 

Mysłowicach, zaś od 1925 r. kontynuował edukację w Państwowym Gimnazjum 

Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Należał do wielu organizacji, 

takich jak Liga Obrony Przeciwpowietrznej, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Orlęta 

Strzeleckie. Szczególne zainteresowania wkładał w zdobywaniu wiedzy z zakresu 

wojskowości i kwalifikacji wojskowych, a zdobytą wiedzę wojskowo-sportową 

wykorzystał w działalności ZHP. Pisał wiersze, opowiadania, drobne utwory 

dramatyczne i teksty piosenek. W 1933 r. był redaktorem utworzonego w 

mysłowickim Gimnazjum tygodnika literackiego „Kuźnica Ducha”. Pisywał także 

do ogólnopolskich i lokalnych gazet młodzieżowych. W 1935 r. zdał egzamin 

maturalny i uzyskał świadectwo dojrzałości, zaś w latach 1935-1936 odbył 

obowiązkową jednoroczną służbę wojskową, w trakcie której ukończył Szkołę 

Podchorążych Rezerwy Piechoty w 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach - 

podporucznik rezerwy, w 1937 roku uzyskał patent oficerski. W tym też roku 

rozpoczął pracę zawodową w Wydziale Skarbowym Urzędu Wojewódzkiego 

Śląskiego w Katowicach. Zmobilizowany 28.08.1939 r., brał udział w kampanii 

wrześniowej - wcielony do jednostki wojskowej, z którą udał się na ziemię 

lwowską. Po jej zajęciu przez Armię Czerwoną wrócił do Mysłowic i podjął pracę 

w miejscowym Urzędzie Skarbowym. W 1940 r. przeniósł się na tereny 

Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zaangażował się w działalność ruchu oporu na 

terenie Krzeszowic (na zachód od Krakowa), i tam wstąpił w szeregi Organizacji 

Orła Białego, następnie żołnierz Związku Walki Zbrojnej. W czerwcu 1940 r. został 

aresztowany przez Gestapo w Krakowie i transportem z więzienia Montelupich 

przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1940 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 1393. W obozie tym - członek i współorganizator ruch 

oporu w KL Auschwitz. Ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego 

zatrudniony został w charakterze pisarza w magazynie odzieżowym. Tam zetknął 

się z działalnością rotmistrza Pileckiego przybyłego do obozu 21.09.1940 r. Po 

nawiązaniu na terenie obozu współpracy z działaczami ZWZ i Związku Organizacji 

Wojskowej wszedł w skład ścisłego grona organizatorów ruchu oporu na terenie 

obozu oświęcimskiego. Bernard Świerczyna należał do najbardziej aktywnych 

członków ZWZ oraz wszedł do dowództwa Rady Wojskowej Obozu. W 1944 r. 

podjął próbę ucieczki, lecz został schwytany i ponownie osadzony w obozie, z 

zastosowaniem zaostrzonych rygorów. Dnia 30.12.1944 r. Bernard Świerczyna 

został powieszony w ostatniej publicznej egzekucji na terenie KL Auschwitz.  

Postscriptum: Osadzony przed egzekucją w podziemiach bloku 11, w celi nr 11 

pozostawił po sobie ślad o wartości historycznej. Stanowi go wyryty na drzwiach 

celi śmierci wiersz, zakończony zwrotem łacińskim, który w przekładzie polskim 

brzmi: „Jak słodko umierać za Ojczyznę”. Po 1945 r. pośmiertnie odznaczony 



Krzyżem Virtuti Militari klasy V, Śląskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem 

Oświęcimskim. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 
s. 40; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 114; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 

ŚWIERCZYNA WILHELM, 

Urodzony w 1913 r. w Mikołowie, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz - 

drużynowy DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego w miejscu zamieszkania. We 

wrześniu 1939 r. ukrył dokumenty hufca ZHP w Mikołowie. Zginął w czasie działań 

wojennych w tymże 1939 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 114; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

ŚWIERKOT HERMAN, 

Urodzony w 1915 r. w Gostyniu, gmina Wyry, pow. mikołowski, harcerz - ćwik DH 

w Tychach, nauczyciel, w okresie międzywojennym działacz społeczny i polityczny. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK - komendant placówki. Aresztowany 

10.06.1942 r. – nieznane jest miejsce uwięzienia. Zginął 10.10.1942 r. - powieszony 

przez hitlerowców.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 114; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 132; Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

ŚWIEŻY EMIL, 

Urodzony w 1909 r., zamieszkały w Michałkowicach. Harcerz DH im. 

Małkowskiego w Bytkowie, lub im. Adama Mickiewicza. W okresie okupacji 

hitlerowskiej, wysłany został przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Zelle. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 164. 

 

ŚWIEŻY PAWEŁ, 
Urodzony 13.01.1913 r., zamieszkały w Siemianowicach Śl., harcerz DH im. 

Adama Mickiewicza w Michałkowicach. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z niewoli w 1940 r., natychmiast został 

aresztowany i przetransportowany do KL Buchenwald - przebywał tam 3 lata. Po 

powrocie z obozu w 1943 r., znowu związał się z ruchem oporu i został ujęty po 

wzajemnym ostrzeliwaniu się z Niemcami w Będzinie. Przewieziony do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie – nieznana data oraz okoliczności śmierci.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 160-161, 164; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 
114. 
 

ŚWIEŻY RUFIN, 

Urodzony w 1906 r., zamieszkały w Michałkowicach. Harcerz DH im. 

Małkowskiego w Bytkowie lub im. Adama Mickiewicza. W okresie okupacji 

hitlerowskiej, wysłany został przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Łabęd. 

Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 164. 
 

ŚWIEŻY SZYMON, 



Mieszkaniec Michałkowic. Harcerz DH im. Małkowskiego w Bytkowie, lub im. 

Adama Mickiewicza. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej POP (organizowanej przez harcerza Józefa Skrzeka), 

pełnił funkcje łącznika. Po aresztowaniu przywódcy organizacji – Skrzeka, został 

wywieziony przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Wałbrzycha i tam doczekał 

się wyzwolenia. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 164. 
 

ŚWIEŻY WILHELM, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 28.03.1918 r. w Miechowicach, zamieszkały w Michałkowicach. Harcerz 

DH im. Adama Mickiewicza w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażował się w POP (organizowanej przez harcerza Józefa 

Skrzeka). Pracował w Brzezinach Śląskich od 1941 r. jako piekarz, pomagając 

Polakom. Aresztowany 25.10.1942 r. pod zarzutem przynależności do tajnej 

organizacji i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, stamtąd po 

przesłuchaniach przesłany do KL Auschwitz, 25.11.1942 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 77654. W kwietniu 1943 r. przetransportowany 

do KL Mauthausen-Gusen, i tam wyzwolony został przez wojska amerykańskie 

5.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 229; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 160-161, 164. 

 

TAJERWIK JERZY,  
Mieszkaniec Strzemieszyc, harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej, podjął zbrojną walkę z 

hitlerowskim okupantem – przystępując do partyzantów. Zginął w 1943 r. podczas 

zbrojnego starcia w okolicy Górnika — dzielnica Strzemieszyc. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

TALIK EDMUND, 

Urodzony 22.09.1914 r. w Kozach. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej gdzie 

rozpoczął przynależność do harcerstwa, założył w Kozach 26.03.1933 r. I 

Młodzieżową DH i kierował nią do 31.12.1934 r., drużynowy X DH w Kozach. 

Następnie kontynuuje naukę w liceum pedagogicznym i szkole muzycznej, a po 

ukończeniu tych szkół został nauczycielem. Bardzo zaangażowany w rozwijanie 

ruchu harcerskiego w Białej Krakowskiej. Ta popularność w działalności 

harcerskiej i społecznej potęguje do niego nienawiść Niemców żyjących już przed 

wojną na terenie Bielska i Białej. Tak więc natychmiast w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej został aresztowany i wywieziony do KL Mauthausen-Gusen 

 



a stamtąd do KL Dachau. Następnie przewieziony został 13.12.1940 r. do KL 

Auschwitz i w tym samym dniu został rozstrzelany.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 114; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 90, 91; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele 

śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 110; 
Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 219 wykazu). 
 

TANEWSKI ZDZISŁAW HENRYK, HO, 

Urodzony 13.02.1919 r. w Białej Krakowskiej, syn Franciszka i 

Teresy z d. Harrer. Naukę stopnia podstawowego rozpoczął w 

Szkole Ćwiczeń przy dawnym Seminarium Nauczycielskim. 

Następnie, kontynuował naukę w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 

w Bielsku. Tam zapisał się do DH nr I im. T. Kościuszki. 

Uczestnik jubileuszowego Zlotu ZHP (Hufca Męskiego) w Spale 

11-25.07.1935 r. Nie zdawał matury w bielskiej szkole, lecz 

przeniósł się do Gimnazjum O.O. Pijarów w Krakowie gdzie 

zamieszkał w tamtejszym konwikcie.  

W nowym miejscu nauki próbował założyć drużynę harcerską, lecz udało mu się 

zaledwie stworzyć zastęp z młodszych uczniów. Okres okupacji spędził w 

Krakowie, pracował jako praktykant w drogerii J. Wilkosza. Gdy synowie 

właściciela drogerii – zaangażowani w działalność konspiracyjną zostali 

aresztowani w wyniku denuncjacji, on także został aresztowany i osadzony w 

wiezieniu na Montelupich w Krakowie. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności został 

uratowany, gdy jakiś bielski gestapowiec pracujący na Montelupich i znający 

nazwisko jego ojca, spowodował warunkowe zwolnienie Zdzisława. Po wyzwoleniu 

w 1945 r., przeniósł się z rodzicami do Bielska. Zainteresował się ruchem 

harcerskim hufca bielskiego. Został członkiem Komendy Hufca Beskidzkiego, 

pełniąc funkcje: od 21.05.1945 r. W 1947-1948 r. drużynowy DH im. T. Kościuszki 

w Bielsku. Stopien instruktorski - Harcerz Orli. Niezależnie od zaangażowania w 

działalność harcerską, pracował w drogerii ojca i studiował w Katowicach grę na 

fortepianie, by uzyskać dyplom Wyższych Studiów Muzycznych w zakresie 

pedagogiki nauczania na fortepianie. Po zdobyciu dyplomu, został nauczycielem w 

Państwowej Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, gdzie prowadził 

klasę fortepianu, a w kilka lat później został kierownikiem sekcji fortepianowej i 

konsultantem dla szkół muzycznych Cieszyna, Żywca, Oświęcimia. W ciągu jego 

wieloletniej pracy w szkole, założył drużynę zuchową „Wiolinki”, do której 

należały dzieci od 4 do 5 klas podstawowych. Został ich namiestnikiem zuchowym 

a drużynę prowadzili jego uczniowie, przeważnie dziewczyny z klas licealnych.  
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

TATAROWICZ BOLESŁAW, 

Urodzony w 1922 r. w Częstochowie, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz -

ćwik, przyboczny 63 DH im. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy „Ostatni Grosz” w 

miejscu zamieszkania. Podczas okupacji hitlerowskiej zatrudniony był jako 

pracownik umysłowy, zaangażowany w działalność ruchu oporu - członek Szarych 

 



Szeregów. Aresztowany 21.07.1944 r. i wpierw więziony w Częstochowie, a 

następnie przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 129516. Po jakimś czasie, przetransportowany do KL Litomierzyce 

w Czechosłowacji, i tam zarejestrowany jako więzień nr 70625. Zginął w tym obozie 

10.03.1945 r. - zmarł na tyfus.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 114. 
 

TELENGA ZOFIA z d. BICZYSKO, phm, 

Urodzona w 1910 r. w Zabrzu-Pawłowice. W 1930 r. nauczycielka, od 1931 r. 

drużynowa ŻDH w Pawłowicach. Stopień instruktorski podharcmistrza uzyskała w 

1937 r. W okresie okupacji, zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej AK. Władze niemieckie kazały jej opuścić Pawłowice, 

więc wyjechała do Krzepic koło Częstochowy. Około pół roku przed wyzwoleniem 

- zagrożona aresztowaniem, ukrywała się w powiecie głogowskim. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 138. 

 

TEPER WŁADYSŁAW, 

Urodzony 21.02.1925 r., harcerz DH w Sibicy – Zaolzie. Aresztowany i 

przewieziony do KL Oranienburg. Zginął w tym obozie – nie udało się ustalić daty 

oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

THOMAS ALFONS, 

Pochodził z pow. złotowskiego, mieszkaniec Bytomia, członek ZHP w Niemczech, 

harcerz - drużynowy DH w Gimnazjum Polskim w Bytomiu i absolwent tego 

gimnazjum w 1939 r. Był utalentowanym młodym poetą. Przymusowo wcielony do 

wojska Niemieckiego (Wehrmachtu), zginął rozstrzelany przez Niemców za 

współpracę z partyzantami radzieckimi. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 115. 
 

TKACZ WALERIA z d. KRYGIER, 

Urodzona 5.12.1915 r. w Darkowie – Zaolzie, (obecnie Karwina-Darków), 

zamieszkała w Cieszynie, córka Józefa i Wiktorii z d. Herbaczek, harcerka. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu - 

łączniczka Sztabu Związku Odwetu ZWZ. Tłumaczyła wiadomości z nasłuchu 

radiowego do prasy konspiracyjnej i przekazywała je do obozu jeńców alianckich – 

stalag VIID (filia obozu w Łambinowicach). Aresztowana w końcu 1942 lub 

początkiem 1943 r. i oskarżona o dostarczanie jeńcom francuskim angielskim i 

jugosłowiańskim fotografii do podrabianych dowodów – umożliwiających ich 

ucieczkę. Więziona w Cieszynie, a stamtąd po śledztwie przewieziona w transporcie 

zbiorowym do więzienia w Katowicach. Zginęła w tym więzieniu – nie udało się 

ustalić daty oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., 402. 
 

TKOCZ ALFRED pseud. „Gruszka”, 

Urodzony 27.05.1914 r. w Chwałowicach k/Rybnika, syn Jana i Marii z d. 

Zniszczoł. Harcerz IX MDH im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. 

Drużynowy kręgu starszoharcerskiego. Uczeń Seminarium Nauczycielskiego w 



Pszczynie. W 1939 r. ochotnik Wojska Polskiego, brał udział w kampanii 

wrześniowej tegoż 1939 r.  

Uniknąwszy niewoli, wrócił do rodzinnej miejscowości i 

zaangażował się w działalność ruchu oporu, współorganizator 

Szarych Szeregów, POP, żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. W stopniu kapitana pełnił funkcję zastępcy dowódcy 

kompanii AK w rejonie rybnickim. Aresztowany 9.02.1944 r., 

więziony był w KL Auschwitz. Następnie, wywieziony na roboty 

podziemne w Bremen (na terenie Niemiec), zginął w 

niewyjaśnionych okolicznościach.  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 240, 244, 

245; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 51; L. Musiolika, Rybniczanie słownik 

biograficzny,  Rybnik 2000, s. 181; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 

1984, s. 179-186, 308; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 s. 23;„Księga 

Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-
wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 264, 272, 276; W zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 85. 

 

TKOCZ ALOJZY, 

Urodzony 12.08.1910 r. w Chwałowicach k/Rybnika, syn Jana i 

Marii z d. Zniszczoł. Pracownik kopalni „Chwałowice”. Harcerz 

IX DH im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w Szarych Szeregach, 

POW, był żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany przez gestapo 25.06.1943 r., zwolniony, i 

13.07.1944 r. ponownie aresztowany.  

Przewieziony wpierw do KL Auschwitz, a stamtąd do KL Gross-Rosen. Następnie 

przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen gdzie zarejestrowany został jako 

więzień nr 58490, 105182. Zginął w tym obozie 23.04.1945 r. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 308; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 240; A. Mrowiec, Z dziejów 
okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 s. 23; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum 

w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 259, 264, 

272; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; W zachowanych dokumentach APMA-B 
oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

TKOCZ ANNA z d. STEFEK,  

Urodzona 23.07.1919 r. w Dąbrowie k/Karwiny, córka Henryka i Anny z d. 

Poczesny, mieszkanka Chwałowic k/Rybnika – żona Alfreda Tkocza. Harcerka – 

przyboczna ŻDH im. Królowej Jadwigi w Chwałowicach. Uczestniczka pogotowia 

harcerek w 1939 r. Od początku okupacji hitlerowskiej członkini Szarych Szeregów, 

POP i ZWZ. Była łączniczką, kolporterką i współautorką pisma konspiracyjnego 

„Zryw”. Po aresztowaniu cioci Stefanii Stefek musiała się ukrywać. Wpadła jednak 

w ręce gestapo 10.04.1942 r. i wpierw przetrzymywana była w wiezieniu 

cieszyńskim, a następnie przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

śledztwie przetransportowano ją 18.12.1942 r. do KL Auschwitz gdzie po 

zarejestrowaniu otrzymała nr 27673. Wyrokiem policyjnego sądu doraźnego w dniu 

22.10.1943 r., skazana została na śmierć. Wyrok ten wykonany był 25.10.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 30857/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

 

 



obozowego, zmarła o godz. 10:45, określenie przyczyny zgonu to „Tuberkulose” 

(gruźlica). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 168; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 
Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 512, 697; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 41, 43, 46; L. Musiolik, Śląscy 

patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 44; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 833, nr id. 61242; Zbiory J. Delowicza 
(42, 71 s. 184, poz. 451, 319, inf. Henryka Stefka – brata); Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego 

Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 85; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., 

s. 403. 
 

TKOCZ ERNEST, phm, 

Urodzony w 1915 r. w Gliwicach, zamieszkały w Rudzie Śl., syn Augustyna, 

uchodźcy z Niemiec, brat Henryka. Do ZHP należał od 1929 r., pełniąc kolejno 

funkcje zastępowego, przybocznego, a od 1936 r. drużynowego DH im. Tadeusza 

Kościuszki w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski podharcmistrz. 

Zmobilizowany (stop. wojsk. pchor.), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Zginął śmiercią żołnierza – w walce z hitlerowskim agresorem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 115. 
 

TKOCZ HENRYK, pseud. „Hyła”, 

Urodzony w 1917 r. w Gliwicach, zamieszkały w Rudzie Śl., syn Augustyna, 

uchodźcy z Niemiec, brat Ernesta. Harcerz drużyny gimnazjalnej - zastępowy, 

następnie członek Kręgu Starszoharcerskiego przy Domu Harcerza w miejscu 

zamieszkania. Zatrudniony jako pracownik umysłowy. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizator PSZ na Śląsku, 

żołnierz ZWZ/AK, członek kierownictwa zgrupowania AK „Konwalia”. W 1943 r. 

wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Zginął w 1945 r. w Eisenach w czasie 

nalotu lotniczego. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 115. 
 

TKOCZ JADWIGA, 

Urodzona 9.10.1922 r. w Chwałowicach k/Rybnika, córka Jana i 

Marii z d. Zniszczoł. Harcerka ŻDH w Chwałowicach. Od 

początku okupacji wraz z całą rodziną zaangażowana w 

działalność konspiracyjną - w podziemnej pracy harcerskiej, 

zajmowała się nasłuchem radiowym, łączniczka, kolporterka 

prasy podziemnej ZWZ/AK. Aresztowana z rodziną 13.07.1943 r. 

wywieziona do KL Ravensbrück. Zginęła w tym obozie 

13.01.1945 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; I. Libura, Z dziejów domowych 
powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 308; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i 

Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947, s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Śląsk Katowice 1970, s. 

264; Zbiory J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 
85; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 85; Słownik uczestniczek 

walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 403 . 

 

TKOCZ KLARA, pseud. „Paula”, 

Urodzona 24.09.1918 r. w Chwałowicach k/Rybnika, córka Jana i Marii z d. 

Zniszczoł. Mieszkanka Chwałowic. Harcerka DH im. Królowej Jadwigi w 

Chwałowicach. W czasie okupacji hitlerowskiej razem z braćmi i siostrą Jadwigą 

 



działała w Szarych Szeregach, POP, była żołnierzem organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK.  

Aresztowana w lipcu 1944 r., i wpierw więziona w Rybniku, skąd 

w transporcie zbiorowym przewieziona została do KL Auschwitz. 

Następnie, przetransportowana do KL Ravensbrück.  

Doczekała się wyzwolenia przez wojska alianckie w 1945 r. 

Wysłana przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż na 

rekonwalescencję do Szwecji, osiedliła się tam na stałe i założyła 

rodzinę. Odeszła na wieczną wartę 23.01.1996 r. – pochowana w 

Fritzaf. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 308; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i 

Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 264; 

W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

TKOCZ MARIA z d. ZNISZCZOŁ, 

Urodzona 21.03.1888 r. w Jankowicach k/Rybnika, zamieszkała 

w Chwałowicach k/Rybnika. Matka ośmiorga dzieci, z których w 

okresie okupacji hitlerowskiej aż pięcioro zostało aresztowanych i 

osadzonych w obozach. Do 1939 r. działaczka społeczna w 

Towarzystwie Polek, Towarzystwie Czytelni Ludowych (TCL) i 

Kole Przyjaciół Harcerstwa. Od początku okupacji cała rodzina 

zaangażowana była w działalność organizacji konspiracyjnej Siła 

Zwycięstwu Polski – ZWZ/AK.  

W domu Tkoczów znajdował się bunkier, gdzie drukowano tajne pismo „Zryw”, 

dokonywano nasłuchu radiowego, ukrywano bibliotekę TCL, ukrywano 

partyzantów. Aresztowana 13.07.1944 r. i wywieziona z rodziną do więzienia 

gestapo w Rybniku, a stamtąd przewieziona do KL Ravensbrück gdzie zmarła 

3.02.1945 r. Z dziesięcioosobowej rodziny, wojnę przeżyły tylko cztery najmłodsze 

dzieci. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; I. Libura, Z dziejów domowych 

powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 39, 42, 44, 45, 49; Zbiory J. Delowicza; Słownik 
uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 403. 

 

TKOCZ MARIA, phm, 

Urodzona 23.01.1917 r. Członkini ZHP od 13.08.1929 r. 

Harcerka II ŻDH im. M. Konopnickiej, następnie drużyny w 

Gimnazjum ss. Urszulanek w Rybniku. Po ukończeniu 

Seminarium Nauczycielskiego pracowała w Wielkich Hajdukach, 

a następnie w Świętochłowicach. W szkołach tych założyła i 

prowadziła drużyny harcerskie. We wrześniu 1939 r. pomagała 

wraz z harcerkami w świętochłowickim szpitalu.  

Pod koniec października 1939 r. powróciła do Rybnika i podjęła działalność 

konspiracyjną w POP. Aresztowana 1.04.1940 r. przebywała w więzieniu w 

Rybniku, następnie 10.10.1940 r. przetransportowana do KL Ravensbrück. Z obozu 

wróciła do Rybnika i 18.12.1940 r. została skierowana do Wrocławia, do 

niemieckiej rodziny jako pomoc domowa. Nadal pracowała w konspiracji w ZWZ. 

Wróciła do Rybnika 26.03.1945 r. W 1956 r. wznowiła działalność harcerską. 

 

 

 



Zorganizowała i prowadziła drużynę zuchową „Bolkowi Woje” w SP nr 1 w 

Rybniku. W latach 1959-1961 była namiestnikiem zuchowym Hufca Rybnik. 

Uczestniczka i organizatorka kursów drużynowych i kolonii zuchowych. Autorka 

artykułów metodycznych do „Zuchowych Wieści”. Od 1982 r. należała do Kręgu 

Instruktora Seniora przy KH w Rybniku. Stopień instruktorski podharcmistrza 

nadano Rozkazem KCh L5/59 z dn. 15.04.1959 r. Odeszła na wieczną wartę 

15.12.1985 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 236. 
 

TKOCZ RYSZARD, 

Urodzony 18.07.1916 r. w Chwałowicach k/Rybnika, syn Jana i 

Marii z d. Zniszczoł. Harcerz IX MDH im. Tadeusza Kościuszki 

w Chwałowicach. Ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego, w 

1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu sierżanta. 

Uniknąwszy niewoli, wrócił do rodzinnych Chwałowic, gdzie 

zaangażował się w działalność ruchu oporu - działał aktywnie w 

Szarych Szeregach, POP, był żołnierzem organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK.  

W działalności konspiracyjnej współredagował (z pozostałym rodzeństwem) 

konspiracyjne pismo „Zryw”. Dowódca plutonu AK w Chwałowicach. Aresztowany 

przez gestapo w lipcu 1944 r., i przetransportowany został do KL Auschwitz i tam 

18.09.1944 r. na posiedzeniu sądu doraźnego skazany na karę śmierci, którą 

wykonano w tymże roku – został powieszony w publicznej egzekucji w Tychach. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 308; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 182; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów 

najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 240; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, 

Katowice 1958 s. 23; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; 
Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 264, 272; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 711; J. Klistała, Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 40, 43-45, 50, 52; W zachowanych 
dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, 

Katowice 2013 r., s. 85. 

 

TOBISZEWSKI FRANCISZEK, 

Urodzony w 1906 r., mieszkaniec Rudy Śl., powstaniec śląski, działacz harcerski w 

miejscowości zamieszkania, urzędnik gminny. Aresztowany 29.08.1944 r. w 

Gliwicach i przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie zginął w styczniu lub 

lutym 1945 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 116. 

 

TOBOŁA EMANUEL, 

Urodzony 9.01.1925 r. w Suchej Górnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz w miejscu zamieszkania, robotnik. Aresztowany 1.07.1944 r. 

i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Flossenbürg. Zginął 25.02.1945 r. podczas marszu 

ewakuacyjnego w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 90; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 177; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

 



TOKARSKA KRYSTYNA po zamążpójściu ŁĘSKA,  

Urodzona 17.02.1921 r. w Praszce, pow. wieluński, zamieszkała w Częstochowie, 

córka Kazimierza i Marii z d. Maryniak. Uczyła się w Gimnazjum im. Słowackiego, 

następnie gdzie uzyskała maturę, a następnie rozpoczęła studia na Wydz. Filozofii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Harcerka Chorągwi Kieleckiej. Od 

początku okupacji hitlerowskiej tj. od września 1939 r., zaangażowana wraz z 

mężem w działalność ruchu oporu - Organizacji Orła Białego. Następnie żołnierz 

ZWZ - wraz z mężem kurierzy na Węgry. W czerwcu 1940 r. w drodze powrotnej do 

kraju aresztowana w okolicy Krynicy, uwięziona w Tarnowie. Torturowana w 

śledztwie – stracona (prawdopodobnie rozstrzelana) w lesie Kruk k/Skrzeszowa. 

Mąż zginął w KL Auschwitz. 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 403. 

 

TOMA TEODOR, 

Urodzony w 1909 r. w Kamieniu, pow. Tarnowskie Góry, mieszkaniec Brzozowic-

Kamienia – dzielnica Rudy Śl., brat Wilhelma, harcerz DH i działacz harcerski, 

absolwent szkoły handlowej. Po jej ukończeniu pozostawał 10 lat bez pracy. Przed 

1939 r. zatrudniony jako górnik w kop. „Andaluzja”. We wrześniu 1939 r. udał się 

na wschód. Po zakończeniu działań wojennych wrócił na Śląsk angażując się w 

działalność ruchu oporu. Wraz z H. Hatko i J. Hadasiem współpracował z OZNP na 

terenie pow. Tarnowskie Góry i miasta Mikołowa. Aresztowany 12.10.1941 r., 

zginął 18.11.1941 r. - powieszony w egzekucji publicznej-zbiorowej w 

Brzozowicach-Kamieniu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 116. 
 

TOMA WILHELM, 

Mieszkaniec Brzozowic-Kamienia – dzielnica Rudy Śl., brat Teodora, harcerz DH w 

miejscowości zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Rozstrzelany przez hitlerowców 24.08.1942 r. – w 

nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 116. 

 

TOMALIK JAN, 
Urodzony 17.05.1898 r. Działacz harcerski w Bielsku. Prowadził drużynę w 

Kozach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany, za 

konspiracyjną działalność i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 21.10.1943 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 158239. Skazany przez 

policyjny sąd doraźny na karę śmierci – został rozstrzelany 29.02.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 416; Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 116; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 93; Archiwum Hufca ZHP w Bielsku-Białej. 

 

TOMANEK JAN,  



Mieszkaniec Świętochłowic, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie 

okupacji hitlerowskiej, wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – nieznana 

miejscowość. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 169. 

 

TOMANEK RUDOLF, hm, 

Urodzony w 1913 r. w Katowicach-Załężu, zamieszkały w Rudzie Śląskiej. Od 

15.11.1927 r. należał do harcerstwa, do MDH im. Wojewody Rymera w Wirku. 

Pełnił funkcje: zastępowego, drużynowego, członka komendy hufca, a od września 

1931 do czerwca 1938 r. był komendantem hufca, stopień instruktorski harcmistrz. 

Wraz z zaostrzaniem się sytuacji politycznej, aktywny w pogotowiu harcerskim do 

obrony miasta - na wypadek wybuchu wojny. Gdy zaś okupacja Polski stała się 

faktem, zaangażował się w działanie ruchu oporu. Nieznany jest dalszy okupacyjny 

los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 138.  

 

TOMASZCZYK FRANCISZEK. 

Mieszkaniec Bielska, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Prawdopodobnie 

aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginał w 1943 r. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej; Praca zbiorowa, Wszystko co 
nasze, W-wa 1983 r., s. 116. 

 

TOMASZEWSKI JÓZEF, 

Urodzony w 1915 r. w Dortmundzie - Niemcy, syn reemigranta z Niemiec 

przybyłego na Śląsk w 1920 r., zamieszkały w Chorzowie Szkołę Powszechną 

ukończył w Jarocinie, następnie absolwent w 1935 r. Gimnazjum Matematyczno-

Przyrodniczego w Chorzowie. Harcerz - przyboczny 3 DH im. Dionizego 

Czachowskiego w miejscu zamieszkania. Bezpośrednio przed wojną ukończył 

lotniczą szkołę podchorążych w Dęblinie. Zmobilizowany (stop. wojsk. pchor.) brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Ranny w starciu z hitlerowskim agresorem 

– w nieznanych okolicznościach przedostał się do Francji i następnie do Wielkiej 

Brytanii do PSZnZ. Zginął śmiercią lotnika Dywizjonu 300 (nieznana data) - 

zestrzelony przez Niemców nad Dortmundem. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 116. 

 

TOMASZEWSKI KAROL, 

Urodzony 18.10.1921 r. w Czechowicach. Wstąpił w szeregi harcerskie 2.02.1938 r. 

należał do Gromady Zuchowej. Członek DH im. ks. J. Londzina w Dziedzicach – 

przyboczny do 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w ruchu 

oporu - działał w wywiadzie ofensywnym Komendy Głównej ZWZ/AK w grupie 

terenowej we Wrocławiu pod kryptonimem „Stragan”. Aresztowany 27.01.1943 r. i 

wywieziony został do KL Gross-Rosen a stamtąd przetransportowany do KL 

Mauthausen. Przeżył hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.  
Bibliografia: Krystyna Wójcicka Żeński ruch harcerski w okręgu Bielsko i Białej w latach 1925-1939 Bielsko-
Biała 1986 r. 

 

TOMICZEK IGNACY, 

Mieszkaniec pow. rybnickiego. Harcerz, prawdopodobnie DH w Biertułtowach. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 



(Wehrmachtu). Pod koniec 1944 r. z wojska przyjechał na urlop, i już nie wrócił na 

front - lecz zdezerterował i ukrywał się w lesie marklowickim jako partyzant. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

TOMICZEK JAN,  

Mieszkaniec pow. rybnickiego. Harcerz, prawdopodobnie DH w Biertułtowach. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu). Pod koniec 1944 r. z wojska przyjechał na urlop, i już nie wrócił na 

front - lecz zdezerterował i ukrywał się w lesie marklowickim jako partyzant. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

TOMICZEK ZOFIA, 

Urodzona 13.05.1921 r. w Kocobędzu i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Jana i Karoliny z d. Wojkowski, zamieszkała 

w miejscowości Ligota, pow. cieszyński. Od czasów szkolnych, 

bardzo zaangażowana w działalność harcerską w miejscowości 

zamieszkania. Robotnica w drukarni „Kutzera” w Cieszynie. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu – zbierała 

od zaufanych osób pieniądze dla partyzantów.  

Aresztowana 10.08.1942 r. za współpracę z partyzantami, a przez przypadek gestapo 

znalazło przy niej listę osób – ofiarodawców na pomoc dla wspierania ruchu oporu. 

Więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz. Zginęła w tym obozie 24.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 37295/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:30, 

określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 671; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 1287; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim 

Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 95; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 191; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (109); Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny 

Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; informacja uzupełniona o 

dane z APMA-B. 
 

TOPÓR TADEUSZ, 

Urodzony w 1915 r. w Białej. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Chabówce 

pow. nowotarski, gdzie wstąpił także do harcerstwa. Następnie, ucząc się w 

Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej, należał do przyszkolnej DH. W 

latach 1936-1939 r. nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Lipniku pow. 

bialski, współorganizator oraz opiekun drużyny harcerskiej w tej szkole. 

Aresztowany w łapance ulicznej, osadzony w więzieniu w Wieluniu, skąd po 

krótkim czasie został przewieziony do KL Dachau i dalej przetransportowany do 

KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 1942 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 116; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 94; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele 

polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 709; Zbiory dokumentów K. 
Wójtowicza (poz. 224 wykazu). 

 

TRELA (TRELLA) FRANCISZEK, 

 



Urodzony 25.09.1912 r. w Karwinie - Zaolzie, zamieszkały w 

Cierlicku (75), narodowości polskiej, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. W okresie międzywojennym pracownik umysłowy 

w Pietwałdzie, członek Chóru Macierzy Szkolnej, od początku 

1939 r. pracownik Ubezpieczalni Społecznej w Czeskim 

Cieszynie. W okresie okupacji działał w ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

W 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec. Na skutek 

choroby matki, otrzymał urlop na odwiedziny, lecz z urlopu tego nie wrócił do 

miejsca przymusowej pracy – ukrywając się u znajomych i krewnych w Karwinie. 

Aresztowany przez denuncjację 14.11.1941 r. i uwięziony w lokalnym więzieniu w 

Cierlicku Górnym, gdzie zginął przez powieszenie 23.01.1942 r. – w pierwszej 

egzekucji jaka odbyła się w tej miejscowości. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 
93; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 54; Harcerskie Ofiary Drugiej 

Wojny Światowej, s. 132; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

TREMBACZOWSKI JAN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 22.02.1920 r. w Radzionkowie, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

24.01.1941 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 9504. 

Następnie, przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność – 

wyzwolony przez wojska amerykańskie 6.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., 77; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

TRONCIK STANISŁAW, 

Urodzony 1.07.1920 r. w Michałkowicach - dzielnica Siemianowic Śl., i zamieszkały 

w tej miejscowości, syn Filipa, harcerz 1 DH im. Adama Mickiewicza w miejscu 

zamieszkania. Podczas okupacji zatrudniony jako górnik kop. „Michał”, 

zaangażowany równocześnie w działalność ruchu oporu - rozbrajał m.in. razem z 

harcerzem J. Karuzelą, niemieckich oficerów i żandarmów. Rozpoznany i 

zadenuncjowany, został aresztowany i w miesiąc tj. 21.04.1944 r. zastrzelony 

(strzałem w tył głowy) razem z J. Karuelą, zaś Niemcy upozorowali jego ucieczkę z 

transportu do obozu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 117; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 163. 
 

TROSZOK ROMAN STANISŁAW, 

 

 



Urodzony w 1920 r. w Brzeszczach, pow. oświęcimski, syn Rudolfa, harcerz 2 DH 

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej 

Guberni, studiował w konspiracyjnej szkole inżynierskiej Wawelberga w Warszawie 

- inż. budowlany. Od 1941 r. zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK, członek Szarych Szeregów, batalionu „Kiliński”. 

Równocześnie kończył Szkołę Podchorążych im. Lisa Kuli, został instruktorem 

szkoleniowym, a w okresie poprzedzającym powstanie - dowódca drużyny w 165 

plutonie 2 kompanii. Walczył w rejonie placu Napoleona (obecnie plac Powstańców 

Warszawy). Brał udział w zdobywaniu gmachów PKO, „Prudentialu”, Poczty 

Głównej (już jako zastępca dowódcy kompanii). Zginął 5.09.1944 r. Odznaczony 

Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V kl. Po ekshumacji 

został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 117. 
 

TRZASKI STANISŁAW, 

Urodzony 19.08.1904 r. Nauczyciel w Myszkowie (Mijaczowie). Jeden z założycieli 

drużyn harcerskich i ich opiekun do 1939 r. Aresztowany 21.05.1940 r., i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

23.08.1941 r. 
Bibliografia: Szymon Kędryna i Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji - Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 110; Praca zbiorowa, Wszystko co 
nasze, W-wa 1983 r., s. 117. 

 

TRZASKI WŁADYSŁAW, HO, 

Urodzony w 1910 r. w Łagiszy, pow. będziński, i zamieszkały w tej miejscowości, 

działacz harcerski i nauczyciel w szkolnictwie powszechnym w Łagiszy. Do ZHP 

należał już od 1924 r. do 45 ZDH im. Henryka Dąbrowskiego – stopień instruktorski 

HO, w 1933 r. został drużynowym 77 ZDH im. Kazimierza Pułaskiego w Psarach, 

od czerwca 1936 r. był opiekunem drużyny. Jako uczestnik Pogotowia Harcerzy w 

1939 r. kierował ruchem ewakuacyjnym ludności z Piekar Śl., Brzezin Śl. i 

okolicznych miejscowości. Od lutego 1940 r. członek OOB i organizator tajnego 

nauczania w domu Stanisławy Panuś. Aresztowany 14.02.1941 r. i więziony w 

Sosnowcu, więzieniu śledczym w Mysłowicach, Kłodzku. Sądzony w Bytomiu, 

skazany został na 5 lat więzienia. Zmarł 24.04.1943 r. w więzieniu Radocha w 

Sosnowcu.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 117. 
 

TURCZYŃSKI JÓZEF, 

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Imielina, pow. bieruńsko-lędziński. Harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. W przeddzień wybuchu wojny w Pogotowiu 

Harcerskim – członek grupy operacyjno-meldunkowej. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w Szarych Szeregach.  
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

TWARDELI PAWEŁ, 

Urodzony w 1912 r., mieszkaniec Katowic. W 1939 r. pełnił w Komendzie 

Chorągwi w Katowicach funkcję kierownika Wydziału Harcerzy pod Opieką 

Rodziny Kolejowej. W listopadzie 1939 r. znalazł się na terenie Warszawy, 



nawiązał kontakt z Polskim Związkiem Wolności i pracował na terenie fabryki 

Klave (fabryka farmaceutyczna). Na terenie fabryki działał w ruchu oporu - 

organizował plutony do partyzantki miejskiej.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 83. 

 

TWARDOCH FELICJA, 

Urodzona w 1919 r., zamieszkała w Świętochłowicach, harcerka DH w miejscu 

zamieszkania. Zginęła we wrześniu 1939 r. pełniąc obowiązki sanitariuszki podczas 

bombardowania Zamościa przez lotnictwo niemieckie.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 118. 
 

TWOREK MARTA, 

Urodzona w 1914 r. w Rudzie Śl., i zamieszkała w tej miejscowości, absolwentka 

gimnazjum, członkini Pogotowia Harcerek w 1939 r., drużynowa a następnie 

hufcowa w Rudzie Śl. Zmarła w 1940 r. – w wyniku wycieńczenia organizmu i nie 

udzielenia jej pomocy przez niemieckiego lekarza. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s.118. 
 

TYRLIK ERWIN, 

Urodzony 30.04.1927 r., zamieszkały w Suchej Górnej - Zaolzie, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu. Aresztowany i przetransportowany do KL Gross-Rosen. Zginął 19.01.1945 r. 

podczas marszu ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec.  
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

TYRLIK KAROL, 

Urodzony 11.04.1920 r. w Suchej Górnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz DH w miejscu zamieszkania, pracowała jako górnik. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - partyzant, zastrzelony 

9.01.1945 r. w Wodzisławiu Śl. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 91; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 178; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 
 

TYTKO STANISŁAW, 

Urodzony 29.03.1918 r. w Pszowie, pow. rybnicki, syn Józefa i Pauliny z d. 

Susztoń, mieszkaniec Pszowa. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do 

Gimnazjum w Rybniku kończąc je w maju 1939 r. Jako uczeń gimnazjalny 

pracował w ZHP i w Kole Szybowcowym przy Lidze Obrony Przeciwlotniczej w 

Rybniku, a później prowadził kurs modelarstwa dla młodzieży górniczej przy kop. 

„Anna” w Pszowie. Wybuch drugiej wojny światowej zastał go w Warszawie. Od 

2.09.1939 r. brał udział w kopaniu rowów przeciwczołgowych, w budowie barykad 

i uczestniczył w obronie stolicy. 16.09.1939 r. opuścił Warszawę i udał się na 

północny wschód docierając do Chełma. Tam został zatrzymany przez wojsko 

niemieckie i przekazany do obozu jenieckiego. W marszu do owego obozu zbiegł i 

podróżując pociągami towarowymi dostał się 10.10.1939 r. do Pszowa. Niemal 

natychmiast zaangażował się w działalność ruchu oporu - organizacji konspiracyjnej 

POP. Planował by z okupowanej Polski przedostać się do Francji do PSZnZ. 



Pojechał na początku 1940 r. do Austrii, a stamtąd poprzez Jugosławię chciał dostać 

się do upragnionego celu. Na granicy austriacko-jugosłowiańskiej został jednak 

zatrzymany przez żandarmerię i odstawiony do więzienia w Graz. Po sześciu 

miesiącach 30.08.1940 r. przesłany został na dożywotni pobyt do KL Dachau, gdzie 

przebywał do końca wojny. W KL Dachau po jakimś czasie dostał się do biura 

oddziału politycznego, dzięki czemu dużo dobrego mógł robić dla więźniów. 

Wyzwolony 26.05.1945 r., wyjechał do upragnionej Francji. Następnie pojechał do 

Włoch gdzie ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty i rozpoczął studia na 

politechnice w Turynie – kapitan WP. Do kraju wrócił 8.10.1947 r. i rozpoczął 

studia na Politechnice w Gliwicach – na wydziale ekonomicznym, kończąc je w 

1952 r. Przez trzy lata pracował w Rybnickiej Fabryce Maszyn, a następnie w kop. 

„Anna”, piastując tam stanowisko Głównego Inżyniera Energomechanika. Odszedł 

na wieczną wartę 26.10.1997 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (kserokopia ze wspomnieniami Stanisława Tytko), skor. 10. 

 

UCHYŁO MARIA po mężu SZUMLAKOWSKA, 

Urodzona 7.11.1923 r. w Oświęcimiu, i zamieszkała w tej miejscowości. Harcerka, 

w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana była w działalność ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Wraz z siostrami Aleksandrą, Anną, 

Stanisławą oraz Barbarą – także harcerkami i członkiniami ZWZ/AK, niosły pomoc 

więźniom KL Auschwitz. Dostarczały im żywność, lekarstwa, pośredniczyły w 

nielegalnej korespondencji z rodzinami, a dla uciekinierów z obozu dostarczały 

ubrania cywilne. Za tę działalność, jako podejrzane o kontakt z więźniami, Maria i 

Stanisława zostały aresztowane w 1942 r., uwięzione w KL Auschwitz – więzione 

w bloku 11. Po kilkunastodniowym okresie śledztwa zostały zwolnione do domu.  
Bibliografia: Ludzie dobrej woli, Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom KL 
Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 381. 

 

UDZIELA SEWERYN, pseud. „Jus”, „Lubicz”, „Stefan”,  

Urodzony 19.06.1911 r. w Krakowie, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Wydział Prawa w 1931 r., aplikant sądowy w Cieszynie w latach 1933-1936. W 

młodości zaangażowany w działalność harcerską w Cieszynie - komendant hufca 

męskiego w Cieszynie i krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów. Sędzia w Sądzie 

Grodzkim w Mikołowie w okresie 1936-1938 r., naczelnik Sądu Grodzkiego w 

Jabłonkowie – Zaolzie w okresie 1938-1939 r. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 7.10.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132; w zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego; Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 187; informacja Mariusz 

Dmetrecki. 
 

UHL WIKTOR, phm, 

Urodzony w 1908 r. w Zawierciu, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz i 

instruktor harcerski podharcmistrz w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - organizacja „Płomień”. 

Aresztowany i przewieziony do więzienia w Sosnowcu - Radocha, gdzie zginął w 

marcu 1943 r.  



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s.118. 

 

ULMAN KAROL, 

Urodzony 11.08.1912 r. w Paprocanach – dzielnicy Tychów, i zamieszkały w 

Tychach, syn Jana i Franciszki, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 

24.04.1941 i przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

26.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22827/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:01, określenie przyczyny zgonu to: 

plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 659; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 287: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 118; 

Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; Informacja Mariusz 

Dmetrecki. 

 

UNUCKA (UNICKI) LEON, 

Urodzony 23.06.1897 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości harcerz l DH w 

Cieszynie, działacz ZHP w Bielsku. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w 

Cieszynie przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie – 

nieznane są data oraz okoliczności jego śmierci. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 
132; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek 

 

URBANEK WALTER, 

Urodzony 12.06.1920 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), i zamieszkały w tej 

miejscowości, absolwent szkoły muzycznej I i II stopnia, harcerz DH – przyboczny 

w miejscu zamieszkania. Czeladnik cukierniczy. We wrześniu 1939 r. uczestniczył 

w obronie Śląska - Łagiewnik, Chorzowa i Katowic, jako członek Pogotowia 

Harcerzy. Aresztowany 6.09.1939 r. przez żandarmerię niemiecką, kazano mu 

wznosić okrzyki: „Heil Hitler" („Niech żyją Niemcy”). Gdy jednak odmówił, został 

dotkliwie pobity, a następnie przetransportowany do więzienia w Katowicach, i tam 

zginął w nieustalonym dniu i okolicznościach.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 118; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 106-107. 

 

URBAŃCZYK ERWIN, 

Urodzony 14.12.1897 r. w Rychwałdzie, syn Adolfa i Florentyny 

z d. Seiler. Ukończył Szkołę Powszechną w Rychwałdzie i 

Gimnazjum w Cieszynie. Jako uczeń gimnazjum wstąpił w 1911 

r. do I DH. W 1915 r. zmobilizowany do armii austriackiej, służył 

w 16 pp. Przydzielony do Oddziału Kierownictwa Transportów 

Wojskowych w Krakowie.  

Jako oficer inspekcyjny przy Komendzie Dworca w Krakowie, współpracował z 

niepodległościowym ruchem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

ułatwiał legionistom ucieczkę z transportów na front włoski. Do WP zgłosił się 

1.11.1918 r. W styczniu 1919 r. brał udział w walkach na froncie czeskim jako 

oficer transportowy przy dowództwach przyfrontowych dworców kolejowych w 

Dziedzicach, Piotrowicach i Jabłonkowie. W kwietniu 1919 r. przydzielony do 

wołyńskiej grupy generała Teofila Babiańskiego służył w Kierownictwie 

Transportów Wojskowych w Kowlu i w dowództwie wołyńskim w Chełmie 

 



Lubelskim. Od 1.07.1919 r. był komendantem dworca kolejowego w Jabłonkowie. 

Od 15.11.1919 do 20.08.1920 r. należał do TOW - dowódca kompanii Rychwałd, 

był również członkiem komitetu plebiscytowego w tej miejscowości. Za działalność 

plebiscytową na rozkaz dowódcy okręgu TOW aresztowany i wydalony poza linię 

demarkacyjną do Polski. Bez względu jednak na grożące mu niebezpieczeństwo 

wrócił do Rychwałdu, do pracy plebiscytowej. W czasie ofensywy bolszewickiej, 

gdy transporty broni przez Czechosłowację zostały wstrzymane, odbierał transporty 

dla polskiej armii w Gdańsku i Tczewie. Po zwolnieniu z wojska w grudniu 1920 r. 

studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł 

doktora prawa. Był urzędnikiem państwowym w Katowicach i tam mieszkał. 

Działał w Macierzy Szkolnej i Komitecie Obrony Kulturalnej Polaków w 

Czechosłowacji. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Zmobilizowany (stop. 

wojsk. porucznik) do kadry oficerskiej Okręgu Korpusu V – Kraków, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Nieznane są okoliczności w jakich dostał się do 

sowieckiej niewoli, lecz tam zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Kozielska 022/21 z 9IV1940, poz. 8, t. 3089. W 

Katyniu niezidentyfikowany, prawdopodobnie podczas ekshumacji sądzono, że jest 

to ciało Eugeniusza Urbańczyka (brata Erwina), nr AM 672. Przy zwłokach 

znaleziono list w języku niemieckim z Katowic i dwie pocztówki. O Erwinie 

Urbańczyku jest wzmianka w notatniku Andrzeja Riegera znalezionym w Katyniu 

(spotkanie 17.10.1939 r. w obozie przejściowym w Kozielszczynie). Jego fotografia 

znajduje się w Muzeum Adwokatury Polskiej w Warszawie. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 58; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 64; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 163. 

 

UROCZYŃSKA ANIELA z d. MICHALCZYK, 

Urodzona w 1909 r. w Sosnowcu, i zamieszkała w tej miejscowości. Od 1925 r. 

uczęszczając do Seminarium Żeńskiego w Sosnowcu, należała do żeńskiej DH nr 13 

- na Starym Sosnowcu. Prowadziła drużynę zuchów. Od 1940 r. zaangażowana w 

działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”. Pełniła funkcję 

łączniczki. Po rozwiązaniu szkół w Zagłębiu Dąbrowskim, prowadziła tajne 

nauczanie od 1.01.1940 r. do wyzwolenia. Grupa ta ułatwiała ukrywanie się 

powstańcom śląskim, a dla uciekinierów z niewoli organizowali bezpieczne miejsca 

schronienia. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 301-302. 
 

WACŁAWEK LUDWIK, hm, 

Urodzony 25.08.1905 r. Członek ZHP od 1920 r. Uczestnik III 

powstania śląskiego. Drużynowy MDH w Brzezinach Śl. od 1922 

r., a następnie 1 DH w Ligocie (1923-1925), 5 MDH w 

Katowicach (1925-1926). Komendant Hufca Harcerzy w Rybniku 

od 28.12.1926 do marca 1927 r. i w Rydułtowach od 23.05.1929 

r. Członek Śląskiej Chorągwi Męskiej w latach 1925-1927 oraz 

Zarządu Okręgu Śląskiego ZHP w latach 1934-1939.   



Prawdopodobnie zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika ZHP nr 1 z 

04.02.1932 r., weryfikacja Rozkazem nr 6 z dnia 30.05.1958 r. Odszedł na wieczną 

wartę 15.12.1967 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 179. 
 

WACŁAWIK JÓZEF, 

Urodzony 10.03.1908 r., mieszkaniec w Suchej Górnej - Zaolzie, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. Rozstrzelany przez 

hitlerowców 5/6.08.1944 r. - w czasie pacyfikacji Żywocic. W 

tym bowiem dniu gestapo zorganizowało zbiorową akcję 

odwetową za zabicie dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich 

kierowcy - rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich 

wsi. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

WACŁAWIK KAROL, 

Urodzony 1.09.1919 r., mieszkaniec Cieszyna, harcerz IV DH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany - żołnierz 3. Dyw. LWP im. R. Traugutta, brał udział 

w kampanii wrześniowej w 1939 r. Nieznany jest okupacyjny los tej osoby. Odszedł 

na wieczną warte (zawał serca) 3.04.1962 r. w Świdnicy. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

WAJNER ERWIN, 

Urodzony 25.08.1919 r., zamieszkały w Łąkach - Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i więziony – nieznane miejsce uwięzienia. Odszedl na 

wieczną wartę 20.09.1943 r. w Łąkach na skutek wycieńczenia po zwolnieniu z 

obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

WAJZLER BOLESŁAW, ks., 

Urodzony w 1881 r., duchowny katolicki, komendant hufca w Zawierciu. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ i organizacji „Płomień”, organizator tajnego nauczania w 

Zawierciu. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

8.03.1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 118. 
 

WALACH KAROL, 

Mieszkaniec Rudy Śl., harcerz 1 DH w miejscu zamieszkania. Uczestnik 

samoobrony we wrześniu 1939 r. Po wkroczeniu Niemców przeniósł się do 

Krakowa, stamtąd przedostał się na Węgry, i dalej do Jugosławii, Francji, gdzie brał 

udział w walkach przy PSZnZ z hitlerowskim okupantem. Zginął w 1941 r. w nie 

wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 118. 
 

WALDA KAROL, 

 



Urodzony w 1912 r. w Chebziu – dzielnica Rudy Śl., zamieszkały w Tarnowskich 

Górach, syn Franciszka, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Pracował jako hutnik. 

W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność dla ruchu oporu. 

Aresztowany w czerwcu 1942 r. i przetransportowany do więzienia w Katowicach. 

W wyniku wyroku sądowego skazującego na śmierć - ścięty gilotyną 22.01.1945 r. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 44; Praca zbiorowa, Wszystko co 
nasze, W-wa 1983 r., s. 118. 
 

WALENGA ADOLF, 

Urodzony 28.11.1924 r. w Cieszynie-Sibicy - Zaolzie. Ukończył 5 klas polskiej 

szkoły ludowej, 2 klasy czeskiej szkoły ludowej i 2 klasy polskiej szkoły 

wydziałowej. Po zakończeniu działań wojennych chciał uczęszczać dalej do szkoły, 

lecz nie został przyjęty do szkoły niemieckiej. W 1937 r. wstąpił do ZHP w 

Cieszynie oraz Związku Młodzieży Katolickiej. W 1939 r. zwerbowany do ściśle 

zakonspirowanej sieci działań specjalnych (dywersji pozafrontowej) w Cieszynie, 

której nadano kryptonim Tajnej Organizacji Konspiracyjnej (TOK). Podczas 

okupacji hitlerowskiej, podjął pracę jako robotnik w firmie budowlanej a następnie 

jako pomocnik w gospodarstwie rolnym. W 1940 r. został skierowany przez urząd 

pracy do huty w Trzyńcu jako robotnik pomocniczy. Jako członek TOK, działał 

następnie w organizacji konspiracyjnej SZP, ZWZ. Aresztowany 8.10.1941 r. i 

przewieziony do więzienia w Cieszynie, w którym przebywał przez cały czas do 

procesu. Prawdopodobnie proces odbył się w Bielsku w sądzie nadzwyczajnym w 

listopadzie 1942 r., lecz nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. Płk. Rez. M. Starczewskiego. 
 

WALICA LUDWIK FRANCISZEK, 

Urodzony 7.01.1908 r. w Pastwiskach k/Cieszyna, syn Jana i Zuzanny. W młodości 

działacz ZHP w Cieszynie i Jabłonkowie. W latach 1924-1929 ukończył 

Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku. Od 1929 r. do 1936 r. był 

nauczycielem w Szkole Powszechnej w Brennej, a od 1938 r. kierownikiem Szkoły 

Powszechnej w Iskrzyczynie k/Skoczowa aż do wybuchu drugiej wojny światowej. 

Czynną służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Piechoty Rezerwy w 

Śremie k/Poznania. We wrześniu 1939 r. nie został objęty mobilizacją wojskową, 

ewakuował się na wschód, a po zakończeniu działań wojennych powrócił do domu 

rodzinnego. Pracował w kamieniołomie na Zaolziu. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, należał do organizacji 

„Orzeł Biały”, współorganizator ZWZ na Śląsku Cieszyńskim i jeden z czołowych 

jego działaczy. W lutym 1940 r. zwerbowany do ZWZ przez ppor. rez. mgr. Józefa 

Korola. Bliski współpracownik dr. P. Musioła, w sztabie którego był szefem 

finansowym. Uczestniczył w spotkaniach kierownictwa Inspektoratu Cieszyńskiego 

ZWZ z kadrą obwodów, udzielał im pomocy, dostarczał prasę konspiracyjną i 

wytyczne do dalszej działalności konspiracyjnej. Włączył się w akcję pomocy 

ludności polskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Aresztowany 

5.03.1941 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do więzienia w 

Katowicach. Wyrokiem Sądu Specjalnego z dnia 30.11.1942 r. został skazany na 

karę śmierci. Wyrok wykonano 19.02.1943 r. - przez ścięcie gilotyną. 



Bibliografia: Sz. Kędryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 
Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 111; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 42; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, s. 38; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132; J. Kurek, 
Zginęli za polskość Ziemi Skoczowskiej 1939-1945 r. Skoczów 1985 r. (z archiwum S. Brody), s. 52; informacja dr. 

płk rez. Mieczysława Starczewskiego; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

WALISKO FRANCISZEK, pseud. „Ślązak”, 

Urodzony w 1922 r. w Reptach, syn Wilhelma, powstańca śląskiego, uczeń 

Gimnazjum w Tarnowskich Górach, harcerz 8 DH w Suchej Górze – dzielnicy 

Bytomia. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w obronie przeciwlotniczej. Po 

zakończeniu działań wojennych i powrocie do Rept został aresztowany i uwięziony 

w Tarnowskich Górach, następnie przetransportowany do KL Dachau. Zwolniony z 

obozu jesienią 1940 r. zaangażował się w działalność w ruchu oporu. Pracował jako 

robotnik w Oświęcimiu i wykorzystując to, zajmował się dostarczaniem lekarstw i 

żywności do obozu, pomagał również organizować ucieczki więźniów. Od 1943 r. 

członek lewicowej organizacji konspiracyjnej PPS (grupa konspiracyjna Oświęcim). 

Zagrożony ponownym aresztowaniem został przerzucony do Generalnej Guberni. 

Zginął 2.12.1943 r. w bezpośrednim starciu z gestapowcami w Krakowie - Borek 

Fałęcki.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 119. 
 

WALLER ANTONI, 

Urodzony 19.10.1912 r. w Rydułtowach, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. W latach 1934-1935 odbył zasadniczą służbę 

wojskową. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 

w 1939 r. Walczył pod dowództwem kapitana Jana Kotucza, 

broniąc Rybnika. Uniknąwszy dostania się do niewoli 

niemieckiej, wrócił do Rydułtów i niemal natychmiast 

zaangażował się w działalność ruchu oporu w Rydułtowach. 

Działał w grupie konspiracyjnej kierowanej przez Gintera 

Kruszynę, a grupa ta weszła w skład ZWZ.  

Niestety, w grudniu 1942 r. przymusowo wcielony do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu) i przesłany na front wschodni. Przy sprzyjających okolicznościach, 

7.01.1943 r. powoduje dostanie się do niewoli sowieckiej, a po wielu perypetiach 

zostaje odesłany do Sielc - do 1 Armii Wojska Polskiego. Od 13.04.1944 r. 

przydzielony do organizowanej 5 brygady artylerii ciężkiej (BAC) kontynuuje swój 

szlak bojowy aż do Berlina. We wrześniu 1945 r. wrócił do Rydułtów – z flagą z 

uroczystości „zaślubin z Bałtykiem”, a w której to uroczystości uczestniczył. Flagę 

w 1970 r. przekazał jako cenną pamiątkę do Muzeum Oręża Polskiego w 

Kołobrzegu. Odszedł na wieczą wartę 16.02.1984 r. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 120-122. 

 

WALOSZEK EMANUEL, 

Urodzony 22.03.1923 r. w Siemianowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Józefa i Marii z d. Liszka, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od 1940 r. 

zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany w maju 1942 r. i wpierw 

więziony na Montelupich w Krakowie, a następnie przewieziony do KL Auschwitz. 

 



Zginął w tym obozie 13.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7258/1943 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie 

przyczyny zgonu to: Herzschwäche bei Grippe (niewydolność serca przy grypie). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1151; APMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 1256; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 119. 
 

WALTER RYSZARD, 

Urodzony 4.07.1917 r., mieszkaniec Paprocan-Tychy, Harcerz DH w miejscu 

zamieszkania, d-ca Oddziału Młodzieży Powstańczej. W przeddzień wybuchu 

wojny w Pogotowiu Harcerskim – członek grupy operacyjno-meldunkowej. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną. 

Prawdopodobnie po wojnie żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

WAŁACH JÓZEF, 

Urodzony w 1907 r., zamieszkały w Cieszynie, w młodości harcerz III Drużyny 

Harcerzy w Cieszynie. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu. Aresztowany i uwięziony w Cieszynie a następnie powieszony 20.03.1942 r. 

w egzekucji publicznej-zbiorowej „Pod Wałką” w Cieszynie (powieszony m.in. z 

Adolfem Chlebkiem, Rudolfem Gabzdylem, Janem Martynkiem). 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 

132; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego. 

 

WAŁGA WILHELM, 

Urodzony 3.01.1918 r. w Cieszynie i zamieszkały w tej miejscowości, w młodości 

harcerz IV DH w Cieszynie. Aresztowany i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 

przetransportowany do więzienia w Katowicach - gdzie zginął 14.08.1942 r. – przez 

ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s.35; archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. 

Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132; Harcerskie 

Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

WANTULOK LUDWIK JÓZEF, 

Urodzony 20.08.1922 r., zamieszkały w Trzyńcu – Zaolzie, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Nieznane są okoliczności jak przedostał się na Zachód, tam jednak 

wstąpił do PSZnZ i zginął 27.08.1944 r. jako lotnik PSP-RAF zestrzelony nad 

Budapesztem. 
Bibliografia: Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego. 
 

WARCHOŁEK EMIL, pseud. „Zygfryd”, 

Urodzony 4.03.1919 r. w Lutyni Górnej – Zaolzie, mieszkaniec Gorzyc 

k/Wodzisławia Śl., pow. rybnicki, mąż Heleny, działacz ZHP Chorągiew Śląska, w 

Rybnickim i tajnego harcerstwa w Cieszyńskim. Wraz z żoną działał w ruchu oporu 

– żołnierz organizacji konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski oraz ZWZ/AK. 

Aresztowany w związku z dekonspiracją siatki J. Margicioka, i przetransportowany 

do KL Auschwitz, gdzie 24.05.1944 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 188410, a 31.10.1944 r. decyzją policyjnego sądu doraźnego 



skazano na śmierć 10 kobiet i 59 mężczyzn, wśród nich był Emil Warchołek. 

Skazanych stracono w dniu 1.11.1944 r. w krematorium II na terenie Birkenau. 

Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 

s. 471, 715; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132;  
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 119. 
 

WARCHOŁEK HELENA z d. STEFEK, 

Urodzona 19.07.1919 r. we wsi Skrzeczoń k/Bogumina - Zaolzie, córka Franciszka i 

Stefanii z d. Jeżyszek, mieszkanka Gorzyc k/Wodzisławia Śl., pow. rybnicki, żona 

Emila. Zastępowa w drużynie harcerskiej w Gorzycach. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zamieszkała w Lutyni Polskiej - Zaolzie, działaczka ruchu oporu w 

Cieszyńskim, działała wraz z mężem w konspiracji – żołnierz SZP oraz ZWZ/AK. 

W ich domu mieścił się punkt kontaktowy oraz lokal dla działaczy konspiracji i 

partyzantów. Aresztowana 21.09.1944 r. na skutek donosu o jej kontakcie z 

partyzantem i Emilem Mulką. Rozstrzelana 24.11.1944 r. wraz z rodzicami, bratem 

i szwagrem w lesie w pobliżu domu rodzinnego w Orłowej. 

Postscriptum: W KL Auschwitz zginęli 1.11.1944 r. jej brat Walter i mąż Emil. 

Mulka został zastrzelony podczas ucieczki 20.11.1944 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 187; zbiory J. Delowicza, (relacja 

Emila Jędrzejczyka, oraz siostry Gertrudy Widesowej); T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze 

fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; 
Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 88; T. Kopoczek, Harcerstwo 

Śląska Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 119; Słownik uczestniczek walki o 

niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 416. 

 

WARZOK ALOJZY, 

Członek ZHP w Niemczech, potem harcerz DH i uczeń Gimnazjum Polskiego w 

Bytomiu – absolwent w 1938 r. W latach 1936-1938 był redaktorem naczelnym 

szkolnej gazety „Idziemy”. Zginął w nieznanych okolicznościach w 1940 r. w 

Belgii. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 119. 

 

WASZKIEWICZ BOLESŁAW, 

Urodzony 21.08.1922 r. w Orpiszewie, woj. poznańskie, mieszkaniec Knurowa. Do 

ZHP należał od 1932 r. jako zuch i harcerz - wywiadowca 1 DH im. Henryka 

Dąbrowskiego w miejscu zamieszkania. W początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-harcerskiej tajnej knurowskiej 

organizacji ruchu oporu, potem członek kierownictwa AK w Knurowie. Odpowiadał 

za zbieranie wiadomości o sytuacji międzynarodowej i działaniach frontowych oraz 

rozpowszechnianie ich wśród zaufanych rodaków. Członkowie organizacji 

przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy, polegające na unieruchamianiu maszyn 

i urządzeń, doprowadzili dwukrotnie do wykolejenia pociągów towarowych na linii 

Knurów - Szczygłowice i do wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. 

Aresztowany 19.06.1942 r., i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, 

gdzie przebywał od 20.06.1942 do 27.06.1942 r. Po przesłuchaniach 

przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 28.11.1942 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 119; 

Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
 



WAWRZYNEK FRANCISZEK, 

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc 

dyżur w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a 

następnie za czynny opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i 

przewiezieni samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi 

jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy 

Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 

2.09.1939 r. Następnie wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”, 

skąd w kilka dni później wywiezieni zostali do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną 

ludnością na rynku - zrobiono sąd polowy, oskarżając ich podczas bicia i poniżania 

jako morderców volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, a 

po jakimś czasie zwolniony do domu. Niezależnie od doznanych szykan od 

hitlerowców – tym bardziej zaangażowany w działaniach harcerskiego ruchu oporu. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 
 

WAWRZYŃCZYK WILHELM, pseud. „Wiluś”, „Jaś”, 

Urodzony 8.11.1914 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., syn 

Wilhelma i Pauliny z d. Pośpiech, mieszkaniec Radlina, pow. 

rybnicki. Ojciec był górnikiem, zginął podczas pierwszej wojny 

światowej. Od 1927 r. uczeń Państwowego Gimnazjum w 

Rybniku, z którego w 1935 r. przeniósł się do Żor, pow. rybnicki, 

gdzie zdał maturę w 1934 r. Po maturze odbył czynną służbę 

wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Kielcach.  

Po służbie wojskowej podjął pracę w biurze obliczeniowym zarobków w kopalni 

„Emma” w Radlinie. Latem 1939 r. zaciągnięty został do wojska w Kielcach. Brał 

udział w kampanii wrześniowej, uniknął niewoli i powrócił do domu. W 

październiku 1939 r. wstąpił do konspiracyjnej OOB, a następnie do ZWZ. Jako 

oficer WP organizował punkty kontaktowe dla łączników, miejsca odpraw, 

wyznaczał dowódców drużyn na terenie osiedli górniczych: Radlin, Pszów, 

Rydułtowy. Zaznaczyć należy – że od początku zaangażowania się w działalność 

ruchu oporu, ściśle współpracował z harcerskim ruchu oporu – skupionym w 

Towarzystwie Orła Białego w Radlinie oraz POP w Rydułtowach i Pszowie, 

współpracował z Janem Margiciokiem, Leopoldem Hałaczkiem. Niestety, w wyniku 

donosu o konspiracyjnej działalności, Wilhelm był poszukiwany 21.04.1942 r. przez 

policję na terenie Zawady koło Pszowa. Ukrywając się, powołany został do sztabu 

AK, gdzie objął funkcję kwatermistrza Inspektoratu Rybnickiego. Był nadal 

dowódcą wojskowym, z tym, że zakres działania i terenu się powiększył, bo 

obejmował powiaty: Rybnik, Wodzisław, Cieszyn, Racibórz i Zaolzie. Od lata 1942 

r. ściśle współpracował z „cichociemnym spadochroniarzem” przerzuconym z 

Anglii, który nosił nazwisko Stanisław Staszowski na Zaolziu, a na Górnym Śląsku 

Stanisław Zawadzki pseud. „Kos”. W listopadzie 1942 r. Zawadzki i Wawrzyńczyk 

zostali aresztowani na dworcu kolejowym w Pietrowicach k/Karwiny i 

odtransportowani na gestapo do Cieszyna. Z Cieszyna, Wilhelm został przewieziony 

do więzienia śledczego w Mysłowicach. W grypsie przesłanym rodzinie z 

mysłowickiego więzienia napisał: „... jeśli poprowadzą mnie na stracenie, będę 

 



umiał umrzeć ze spokojem i godnością Polaka, który wie, za co ginie...”. Z 

Mysłowic przekazano go do KL Auschwitz i wyrokiem policyjnego sądu doraźnego 

w dniu 2.06.1943 r. skazany został na karę śmierci przez rozstrzelanie. Zginął w 

dniu osądzenia o godz. 17:00 jak wpisane jest w akcie zgonu nr 23406/1943 

(zapisana przyczyna śmierci: „plötzlicher Herztod” – nagły zawał serca). 

Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 188; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 54; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, 

Poznań 1989, s. 102; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; 
Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 275; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 686; APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 892, nr id. 

56854; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 95, 102 – 103; Zbiory J. Delowicza; Harcerskie 
Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 99-100. 

 

WĄTROBIŃSKI ROMAN, pseud. „Poryw”, 

Urodzony w 1914 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz – ćwik, zastępowy ZDH w miejscu zamieszkania. Uczęszczał do Szkoły 

Górniczej im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Do wybuchu wojny 

zatrudniony był jako elektromonter na poczcie. Za odmowę podpisania niemieckiej 

listy narodowościowej zmuszony był pracować jako górnik w kopalni „Paryż”. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - zastępca 

komendanta grupy dywersyjno-sabotażowej OOB w Dąbrowie Górniczej. 

Aresztowany w lutym 1941 r., w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, a tam po uciążliwym śledztwie skazany wyrokiem sądu 

niemieckiego na karę śmierci. Przetransportowany do więzienia we Wrocławiu, 

zginął 29.04.1943 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 120. 
 

WEIMAN BOGUSŁAW ELIGIUSZ, 

Urodzony w 1904 r. w Lipinach – dzielnica Świętochłowic i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Ludwika, harcerz i działacz harcerski w miejscu zamieszkania, 

pracował jako stolarz. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu (koniec 1939 r.), został zaprzysiężony przez Ksawerego 

Lazara jako członek organizacji konspiracyjnej SZP. W jego warsztacie stolarskim 

drukowano gazetkę konspiracyjną „Świt”. Materiały do druku dostarczane były 

przez hm J. Pukowca. Po masowych aresztowaniach w SZP – 18.12.1940 r. 

zmuszony był ukrywać się w Ornontowicach, gdzie przeniesiony został punkt 

drukowania „Świtu”. Aresztowany, i uwięziony w Katowicach, skazany został na 

karę śmierci. Zginął w tym więzieniu 13.06.1942 r. - ścięty gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 34; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 120; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 185. 
 

WEISTER JÓZEF, 

Urodzony 16.12.1908 r. w Białej-Lipnik pow. bielski. Przed wojną harcerz, członek 

Organizacji Społeczno – Wychowawczej „Strzelec”. Po powrocie z ewakuacji z 

terenów wschodnich, aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku 

przewieziony do więzienia w Bremen-Neuland a następnie do KL Neuengamme 

k/Hamburga, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 641. 



Początkiem 1945 r. z uwagi na zbliżający się front, brał udział w 

ewakuacji więźniów drogą morską – wraz z innymi 

współwięźniami dostał się na jeden z czterech statków 

zakotwiczonych w zatoce lubeckiej. Umieszczony na statku 

„Thielbeck16” i z tym statkiem zatonął 3.05.1945 r. 
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia. 

 
 

WENCEL PAWEŁ, 
Mieszkaniec Radlina. Należał do DH im. Władysława Jagiełły w Biertułtowicach. 

W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc dyżur w urzędzie 

gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a następnie za czynny 

opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i przewiezieni 

samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi jako żywą 

tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy Wehrmachtu 

(za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 2.09.1939 r. 

Następnie wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”, a stamtąd 

wywiezieni do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną ludnością na rynku - zrobiono 

sąd polowy, oskarżając ich podczas bicia i poniżania jako morderców 

volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, i po jakimś czasie 

zwolniony do domu. Niezależnie od doznanych szykan od hitlerowców – tym 

bardziej zaangażowany w działaniach harcerskiego ruchu oporu. Aresztowany 

ponownie w nieustalonych okolicznościach – więziony w obozie pracy. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

WENDLOCHA MICHAŁ, 

Urodzony w 1892 r. w Sowczycach, pow. oleski. Lekarz psychiatra – dyplom 

lekarza otrzymał w 1921 r. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W 

trzecim powstaniu był lekarzem III Batalionu Pułku oszczyńskiego. W latach 

międzywojennych był dyrektorem Zakładu Psychiatrycznego w Rybniku. Działacz 

harcerski, przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Komendzie Hufca ZHP 

w Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany i więziony w KL 

Sachsenhausen. Po wojnie był lekarzem w Sosnowcu, Trzebini i Świętochłowicach. 

Odszedl na wieczną wartę w 1967 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 190-192. 

 

WESOŁOWSKI SEWERYN, 

Urodzony w 1894 r., zamieszkały w Zawierciu, działacz harcerski, członek KPH, 

wieloletni przewodniczący Polskiej Macierzy Szkolnej w Zawierciu. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej „Płomień” w miejscu zamieszkania. Aresztowany 18.09.1940 r. i 

przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie w 1941 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 120. 
 

WĘGLARZ EMILIA, hm, 

                                                 
16 Patrz objaśnienia przypisów.  

 



Urodzona 16.12.1903 r. Komendantka Hufca Żeńskiego w 

Rybniku w latach 1930-1934. Kierowniczka Działu 

Organizacyjnego Komendy Żeńskiej Chorągwi Śląskiej od lutego 

1929 do 31.01.1931 r., od lutego 1931 do września 1936 roku 

komendantka Komendy Żeńskiej Chorągwi Śląskiej. 

Organizatorka i komendantka obozów dla drużynowych (1932-

1936) oraz zimowisk (1934-1935). Prawdopodobnie – w okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu. 

Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem nr 5 Naczelniczki Harcerek z 

08.05.1929 r. Odeszła na wieczną wartę 26.06.1991 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 180. 
 

WICHER JANINA, hm, 

Urodzona 24.04.1914 r., zamieszkała w Rowniu. Na Śląsk 

przybyła po zakończeniu wojny. Prawdopodobnie, w okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu. 

W 1945 r. założyła drużynę w Rowniu, którą prowadziła do 1948 

r. Następnie rozpoczęła pracę w Boguszowicach. Od 1957 r. do 

końca życia prowadziła drużyny zuchowe, harcerskie i szczepy. 

W latach 1957-1959 była zastępczynią komendanta ds. 

organizacyjnych Hufca Rybnik-Powiat.  

Komendantka i organizatorka obozów, zimowisk, stanic nieobozowego lata, 

biwaków, wycieczek, szkoleń sanitarnych, kursów zastępowych.  

Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Stopień instruktorski harcmistrza 

nadano Rozkazem KChK L5/70 z 15.05.1970 r. Odeszła na wieczną wartę 

1.11.1973 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 180. 
 

WICHEREK WŁADYSŁAW, 

Urodzony 27.06.1911 r., zamieszkały w Bielsku. Wstąpił w szeregi harcerskie 1925 

r. Członek drużyny harcerskiej w okresie 1925-1932 r. w I DH im. T. Kościuszki 

przy Gimnazjum w Bielsku, 1927-1929 r. zastępowy, 1929-1930 r. przyboczny, 

1930-1932 r. drużynowy. W 1930-1932 r. członek Komendy Hufca Beskidzkiego w 

Bielsku. Przechodził w latach 1930-1931 r. dwukrotnie kurs instruktorski na Buczu. 

Wykształcenie – gimnazjalne z maturą w 1932 r. i 2 lata na UJ w Krakowie. Praca 

zawodowa: 1934-1939 r. w magistracie w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej 

w 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe (wrócił z robót w 1945 

r.). Od 1945 do 1951 r. znowu pracował w Zarządzie Miejskim w Bielsku. W 

uzupełnieniu części życiorysowej po 1949 r. – w okresie 1951-1968 pracownik w 

Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach. Od 1976 r. emeryt. 
Bibliografia: Krystyna Wójcicka Żeński ruch harcerski w okręgu Bielsko i Białej w latach 1925-1939 Bielsko-

Biała 1986 r. 

 

WIDEŁ ANIELA, 

Urodzona w 1910 r. w Marcinkiewicach. Dnia 23.09.1932 r. założyła ŻDH przy 

Prywatnej Szkole Powszechnej Żeńskiej w Bielsku i była pierwszą jej drużynową. 

W 1933 r. założyła Żeńską Gromadę Zuchową przy Szkole Powszechnej w Bielsku. 

W 1937 r. została komendantką Hufca Harcerek w Bielsku. Przed 1939 r. była 

 

 



nauczycielką w szkole podstawowej w Bielsku, pełniąc także funkcję komendantki 

hufca harcerek.  

W 1941 r. została aresztowana przez gestapo w Marcinkiewicach 

za udział w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

Przebywała kolejno w więzieniu w Nowym Sączu i Tarnowie, 

skąd 12.09.1941 r. wywieziono ją do KL Ravensbrück, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 6276. 

Po wojnie pracowała jako nauczycielka w Bielsku. W latach 

1945-1969 była aktywna w ruchu harcerskim w mieście, przez 

pewien czas będąc hufcową Hufca Harcerek w Bielsku, później 

opiekunką drużyn harcerskich.  

W 1957 r. członkini Komendy Beskidzkiego Hufca w Bielsku-Białej – Referat 

Pracy Drużyn. Pracowała w Związku Byłych Więźniów Politycznych, ZBoWiD i 

ZNP. Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności 

1945, Krzyżem za zasługi dla ZHP, złotą odznaką Zasłużona w rozwoju 

Województwa Katowickiego. 
Bibliografia: Krystyna Wójcicka Żeński ruch harcerski w okręgu Bielsko i Białej w latach 1925-1939, Bielsko-

Biała 1986 r.; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża; Broszura: Z historii Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej 

1915-1986, wyd. Bielski-Biała 1987 r. 
 

WIECHUŁA BOLESŁAW, hm, pseud. „San”, „Bolek”, 

Urodzony 18.04.1912 r. w Pawłowie k/Zabrza, syn Jana i 

Franciszki z d. Chmurczyk. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej 

w Pawłowie, a następnie Gimnazjum w Katowicach, rozpoczął 

studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Poznańskiego. W gimnazjum i na uniwersytecie uczestniczył 

aktywnie w działalności ZHP, stopień instruktorski harcmistrz. 

Ukończywszy studia medyczne, rozpoczął praktykę lekarską w Szarleju a następnie 

w Warszawie, gdzie zaczął specjalizować się chirurgii urazowej. W czasie kampanii 

wrześniowej 1939 r. był chirurgiem szpitala wojskowego w Brześciu nad Bugiem. 

W listopadzie tegoż roku przybył do domu rodzinnego w Katowicach-Piotrowicach, 

gdzie nawiązał kontakt z członkami ZHP. Początkowo był szefem sanitarnym 

Chorągwi Śląskiej ZHP, później szefem sanitarnym Okręgu Śląskiego ZWZ. 

Uniknął aresztowania 18.12.1940 r., bo nocował u dr. Eugeniusza Peikarta też 

zaangażowanego w dziale sanitarnym ZWZ. Gdy Okręg Śląski ZWZ został rozbity, 

jego odbudowania podjął się ppłk Henryk Kowalówka „Topola”, nowo wyznaczony 

komendant przez KG ZWZ, któremu znaczącej pomocy udzielał dr Wiechuła na 

terenie Śląska. Jako jedyny z poprzedniego kierownictwa okręgowego nie został 

ujęty przez gestapo i posiadał kontakty do wszystkich inspektoratów. Dr Wiechuła 

wbrew zasadom konspiracyjnym włączył się aktywnie nie tylko w konspiracyjną 

działalność ZHP, ale udzielił pomocy Ignacemu Sikorze „Gliwickiemu” w 

organizowania aparatu kierowniczego Śląskiej Okręgowej Delegatury Rządu RP na 

Kraj. Ta wielostronna działalność konspiracyjna zwróciła uwagę gestapo, które 

rozpoczęło za nim poszukiwania na Śląsku. Informowany o zagrożeniu nie 

przebywał w domu, ale nie chciał przenieść się na stałe do GG. Do GG kilkakrotnie 

wyjeżdżał w sprawach konspiracyjnych, głównie do Warszawy jako kurier Okręgu 

Śląskiego ZWZ/AK do KG ZWZ/AK. Wiosną 1942 r. rozbity został Okręg Śląski 

 

 



AK, więc zdekonspirowany „Topola” przeniesiony został do Okręgu Poznańskiego 

AK. Nowemu komendantowi ppłk dypl. Pawłowi Zagórskiemu „Maciejowi” z 

pomocą znowu pospieszył dr Wiechuła. Odbudowano kontakty organizacyjne w 

terenie i przystąpiono do rozbudowy AK. Dr Wiechuła zrezygnował z funkcji szefa 

sanitarnego Okręgu, bo gestapo było na jego tropie. Niestety, został wydany gestapo 

przez Pawła Ulczoka. Aresztowany 8.06.1943 r. na dworcu w Katowicach i po 

uciążliwym śledztwie powieszony 28.10.1943 r. w publicznej egzekucji w Mostach 

k/Jabłonkowa.  

Postscriptum: Niemcy aresztowali też rodziców (matkę uwięziono w KL 

Ravensbrück, ojca najpierw w KL Sachsenhausen, a następnie do Majdanka, gdzie 

zmarł w 1944 r., żonę Helenę z d. Lipowska do KL Ravensbrück - matka i żona 

przeżyły, powróciły na Śląsk po wojnie).  

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 
1983 r., s. 121. 

 

WIECHUŁA HENRYK, 

Urodzony w 1918 r. w Katowicach-Bogucicach, syn powstańca śląskiego. Do ZHP 

wstąpił w 1928 r. do 8 DH im. Henryka Sienkiewicza, gdzie pełnił funkcję 

przybocznego. Prowadził podczas wakacji „drużyny jordanowskie” dla dzieci 

robotniczych. W 1935 r. uczestnik 25 Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale. Po 

ukończeniu ŚlTZN w Katowicach pozostawał bez pracy. Bezpośrednio przed 

wybuchem wojny pracował w Hucie Baildon. Tuż przed wybuchem wojny uczestnik 

w Pogotowia Harcerzy (w służbie łączności i przeciwlotniczej na terenie Katowic). 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – służył w służbie 

sanitarnej. Po powrocie z kampanii zaangażowany w ruchu oporu – utrzymywał 

kontakt z Zagłębiem. Aresztowany w maju 1940 r. w czasie przewożenia ulotek do 

Sosnowca. Więziony w Sosnowcu a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Auschwitz, gdzie 6.07.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 1314. Zginął w tym obozie w 1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 38; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 121. 
 

WIECHUŁA WŁADYSŁAW, 
Urodzony w 1915 r. w Pawłowie - dzielnica Zabrza, brat Bolesława, syn Jana i 

Franciszki z d. Chmurczyk, brat Bolesława. Ukończył Gimnazjum w Rudzie Śl. 

Harcerz – drużynowy DH w miejscu zamieszkania. Zapalony taternik, miłośnik 

sportu szybowcowego. We wrześniu 1939 r. uciekł na rowerze w głąb kraju. Po 

powrocie, w październiku 1939 r. zaangażował się w działalność ruchu oporu – 

członek organizacji konspiracyjnej SZP, działał pod kierownictwem Karola Kornasa 

i współpracował z bratem Bolesławem. Organizował pracę podziemną w Pawłowie, 

Makoszowach, Bielszowicach i Przyszowicach. Został mianowany hufcowym na 

Katowice-Powiat. Współredaktor gazetek konspiracyjnych „Świt” i „Zryw” 

(drukowanych w Katowicach-Ligocie w domu rodziny Aniołów). Aresztowany 

18.12.1940 r. i uwięziony w Katowicach, a następnie przewieziony do KL 

Auschwitz. Sąd Specjalny w Bytomiu skazał go na 12 lat ciężkiego więzienia, którą 

to karę odbywał w Raciborzu. Zginął w tym więzieniu 18.03.1944 r. 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 121. 
 

WIECZOREK AUGUSTYN,  

Urodzony 11.04.1912 r. w Bottrop – Westfalia, mieszkaniec Rybnika. W latach 

przedwojennych działacz harcerski, przyboczny Komendy Hufca ZHP w Rybniku. 

Z zawodu księgowy. Od początku powstania organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, 

był jej członkiem. Aresztowany przez gestapo 11.02.1943 r. i wpierw więziony w 

Rybniku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

przebywał przez okres śledztwa na bloku 2a. Po śledztwie, skazany na pobyt w 

obozie i zarejestrowany w obozowej ewidencji 26.03.1943 r. jako więzień nr 

111013. W styczniu 1945 r. uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia do 

Wodzisławia, a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi 

wywieziony do KL Mauthausen, zarejestrowany jako więzień nr 118453. Przeżył w 

tym obozie do jego wyzwolenia przez wojska alianckie w dniu 5.05.1945 r. Po 

zakończeniu wojny pracował na stanowisku głównego księgowego w Miejskim 

Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Rybniku. Działacz ZBoWiD, członek władz 

miejskich Związku. Odszedł na wieczną wartę 13.01.1987 r., pochowany na 

rybnickim cmentarzu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 308; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 207; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000, s. 190; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

WIECZOREK EDWARD, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 9.10.1911 r. w Lipinach – dzielnica Świętochłowic, i zamieszkały w tej 

miejscowości, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 7674. Zwolniony z obozu 14.04.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 69; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

 

WIECZOREK FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urodzony 25.03.1918 r. w Gajkach, zamieszkały w Orzechu k/Tarnowskich Gór, 

syn Jana i Julii z d. Strózik, brat Pawła, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany wraz z bratem i przetransportowany do KL Auschwitz, 9.03.1942 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26653. Zginął w tym obozie 

1.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13392/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:35, określenie przyczyny zgonu to: 

Magendarmkatarrh (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 153; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1386; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 122. 
 

WIECZOREK JERZY, phm, 

W 1938-1939 r. komendant Męskiego Hufca Harcerzy w Bielsku (miasto i powiat), 

stopień instruktorski podharcmistrz. Inżynier leśnik z wykształcenia. Zaangażowany 

w działalność konspiracyjną w ruchu oporu, brał udział w Powstaniu Warszawskim. 

Zginął w 1944 r. podczas powstania wraz z żoną i dwojgiem dzieci.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 122; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 95; Zbiory prywatne hm. Józefa Drożdża. 

 

WIECZOREK JÓZEF, hm, 

Urodzony w 1916 r. w Bytomiu-Łagiewniki. Do harcerstwa należał od 9 roku życia, 

uczęszczając do Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach – DH im. Stefana 

Czarnieckiego. W pierwszych dniach września 1939 r. uchodził na tereny 

wschodnie do Lublina, zaś wrócił z ewakuacji po dwóch miesiącach. W listopadzie 

1939 r. skomunikował się z Wojciechem Niederlińskim i Edwardem Wieczorkiem 

w sprawie zorganizowania tajnego harcerstwa. Około stycznia 1940 r. zwerbował 

dla konspiracyjnej działalności Franciszka Regułę, który redagował gazetkę 

„Czuwaj”. W gazetce były wiadomości pochodzące z podsłuchiwanych audycji 

radia zagranicznego, a także inne harcerskie artykuły, wzywające do walki z 

hitlerowskim okupantem. Od 1944 r. zagrożony aresztowaniem za działalność w 

ruchu oporu - ukrywał się aż do wyzwolenia. Po wyzwoleniu utworzył znowu DH 

im. Czarnieckiego w Łagiewnikach, był członkiem Komendy Chorągwi. Stopień 

instruktorski podharcmistrza uzyskał w 1945 r.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 186-187. 
 

WIECZOREK PAWEŁ, 

 

 

 

 

 

 

 

  



Urodzony 25.06.1915 r. w Orzechu k/Tarnowskich Gór, i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Jana i Julii z d. Strózik, brat Franciszka, harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu 

oporu. Aresztowany wraz z bratem i przetransportowany do KL Auschwitz, 

9.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26652. Zginął w 

tym obozie 28.04.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 153; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 122. 
 

WIECZOREK WACŁAW, 

Urodzony w 1915, zamieszkały w Grodźcu, pow. będziński, harcerz 6 ZDH im. 

Stanisława Żółkiewskiego w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. 

Aresztowany 21.12.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie 30.12.1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 122. 
 

WIESZCZEK JÓZEF, hm,  

Urodzony 16.02.1896 r., zamieszkały w Biertułtowach, założyciel 

i drużynowy MDH w miejscu zamieszkania (25.11.1926 -1936 

r.). Jeden z 22 instruktorów Hufca Rybnik w połowie 1939 r., 

drużynowy VIII DH im. Stefana Żółkiewskiego w Rybniku-

Ligocie. Uczestnik powstań śląskich. Wojnę przeżył w okolicach 

Rzeszowa, gdzie działał w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej AK, uczestniczył w tajnym nauczaniu.  

Komendant Gliwickiego Hufca ZHP w latach 1947-1948 oraz 1957-1958. Stopień 

instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem Naczelnika Harcerzy nr 4 z 10.02.1939 

r. Odszedł na wieczną wartę 26.06.1980 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 180. 
 

WIEWIÓRKA PAWEŁ, 

Urodzony 21.01.1908 r. w Gutach, tam zamieszkały w okresie młodzieńczym a 

następnie zamieszkały w Kamienicy k/Bielska, działacz KPH w Gutach, nauczyciel. 

Aresztowany przez gestapo w 1941 r. i przetransportowany do Żagania, gdzie był 

więziony do 1943 r. i gdzie zginął. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 112; Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko (106); 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 70; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, 

Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

WIJA ALOJZY, 

Mieszkaniec Wilchw, pow. rybnicki brat Józefa i Stanisława, 

harcerz DH w Wilchwach. Już jako 17-letni chłopak w 1937 r. za 

zgodą rodziców ochotniczo wstąpił do służby wojskowej. We 

wrześniu 1939 r. w kampanii wrześniowej, walczył z Niemcami 

w Rejonie Przemyśla, został ranny, wzięty do niewoli – z której 

udało mu się uciec i wrócić do Wilchw. Natychmiast też 

zaangażował się w działalność ruchu oporu.  

 

 



Zagrożony aresztowaniem, przedostał się do GG, a stamtąd postanowił przedostać 

się na Węgry i dalej do PSZnZ. Złapany przez sowietów przy przekraczaniu 

granicy, trafił do więzienia w Przemyślu. Po wielomiesięcznych przesłuchaniach, w 

transporcie zbiorowym przewieziony został do Starobielska. Tam po orzeczeniu 

sądu kary 3 lat więzienia za nielegalne przekroczenie granicy sowieckiej – 

wywieziony został transportem zbiorowym do dalekiej północy ZSRR. Warunki 

panujące w łagrze powodują ucieczkę, lecz złapany – skazany został na 15 lat 

ciężkich robót w tajdze. Zbliżające się do granic ZSRR wojska niemieckie 

spowodowały w 1941 r. możliwość zaciągnięcia się do formujących się polskich 

oddziałów wojskowych. Skorzystał więc z takiej możliwości, i w ten sposób dotarł 

przez Iran, Irak, Palestynę Egipt, Włochy. Walczył o zdobycie Monte Cassino i tam 

ranny w nogę. Znalazł się w szpitalu w Casamassina (południe Włoch) - gdzie 

odwiedził Alojzego brat Stanisław także walczący w PSZnZ. Stamtąd obaj bracia 

przeniesieni zostali do Anglii, gdzie wspólnie odwiedzili grób trzeciego brata 

Józefa. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 114. 
 

WIJA JÓZEF, 

Urodzony 3.02.1916 r. w Westfalii, aktywny harcerz DH w 

Wilchwach, pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

uczeń w Państwowym Męskim Gimnazjum w Rybniku. Po 

maturze, ukończył w 1938 r. podchorążówkę w Cieszynie. W 

1939 r. brał udział walce z agresorem hitlerowskim - w obronie 

Warszawy (stop. wojsk. por.). Późną jesienią wrócił do Wilchw, 

by wiosną 1940 r. przedostać się za granicę na Zachód i tam w 

PSZnZ.  

Jako żołnierz polski brał udział w walkach we Francji. Później dowodził kompanią 

spadochronową w Anglii. Zginął 14.02.1944 r. w wypadku samochodowym podczas 

pełnienia służby. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 78, 114. 

 

WILCZEK TEOFIL, 

Urodzony 7.02.1904 r. w Ornontowicach, pow. Pszczyna, syn Pawła i Anny. W III 

powstaniu śląskim był w kolumnie sanitarnej Rozbark. W 1919 r. wstąpił do ZHP w 

Bytomiu. Był komendantem hufca bytomskiego przez 10 lat, zaś w Związku 

Polaków w Niemczech od jego założenia w Bytomiu czyli od 23.04.1923 r. aż do 

jego zlikwidowania. Aresztowany 3.09.1939 r. i wysłany do obozu 

koncentracyjnego o nieustalonej nazwie, skąd powrócił w maju 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

WILCZYŃSKI ROMAN, pseud. „Kazimierz”, „Karol”,  

Urodzony w 1922 r. w Turku, pow. kaliski, zamieszkały w Katowicach, harcerz 2 

DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu zamieszkania. Od 24.08.1939 r. powołany 

do pełnienia obowiązków w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej - skierowany 

na posterunek w Domu Powstańca w Katowicach. Po likwidacji posterunku wycofał 

się 2.09.1939 r. z Katowic wraz z oddziałem Samoobrony Powstańczej i wojskiem. 

Otrzymawszy karabin i kilkadziesiąt sztuk amunicji, dotarł do linii kolejowej 

 



Olkusz-Wolbrom-Tunel, skąd jechał dalej pociągiem ewakuacyjnym. Gdy jednak 3 

lub 4.09.1939 r. pociąg ostrzeliwało lotnictwo niemieckie, zaginął wysłany wraz z 

patrolem na przeszukanie okolicy. Inna wersja jego śmierci mówi, że zginął w 

Katowicach w pierwszych dniach września. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 122. 
 

WILKUS KAROL, 

Urodzony 19.08.1916 r., zamieszkały w Dąbrowie – Zaolzie, działacz HPC w 

miejscu zamieszkania. Prawdopodobnie za działalność w ruchu oporu aresztowany i 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 29.02.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 707; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

WINKIEL ZDZISŁAW, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 15.10.1920 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz – zastępowy DH w miejscu zamieszkania, do wybuchu drugiej wojny 

światowej uczeń szkoły technicznej. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany w marcu 1941 r. i 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 22.04.1941 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 15121. Zginął w tym obozie 14.06.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 98; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 122. 

 

WINKLER ALOJZY, 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Harcerz II DH im. Zawiszy 

Czarnego w Paruszowcu. Od rozpoczęcia okupacji zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1941 r. 

– w wieku 20 lat. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 193; Zbiory J. Delowicza; W 

zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego 

Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 68. 

 

WINKLER ERYK, 

Urodzony 3.12.1912 r. w Rybniku, syn Emila i Józefy z d. Gąsior, mieszkaniec 

Rybnika, harcerz I DH im. Adama Mickiewicza w Rybniku. W 1937 r. ukończył 

studia medyczne, zaś bezpośrednio po zdobyciu dyplomu lekarza, odbył służbę 

wojskową w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, oraz obowiązującą 

praktykę w I batalionie 75 pułku piechoty w Rybniku. Po wojsku podjął pracę jako 

lekarz w szpitalu Spółki Brackiej w Rydułtowach. W 1939 r. zmobilizowany i 

przydzielony do kolumny sanitarnej.  

 



W marcu 1940 r. zorganizował służbę zdrowia przy organizacji 

konspiracyjnej SZP. Podejrzany o pracę konspiracyjną został 

aresztowany 2.05.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau i 

następnie do KL Mauthausen-Gusen. W wyniku starań rodziny o 

zwolnienie go z obozu, na krótki okres zwolniony z obozu, by 

znowu zostać aresztowanym pod koniec 1940 r. Tym razem 

uwięziony w KL Auschwitz, skąd był wożony do asystowania 

jako świadek przy wykonywaniu egzekucji na placu więziennym 

w Katowicach.  

Gdy Śląsk został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej, pracował jako lekarz w 

Wirku i Gliwicach. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 6.05.1945 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 193; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 243; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989, s. 

103; Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 65; Szymon Kubiesa, 
Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 

1983 r., s. 122. 
 

WIOSNA IDZI, phm,  

Urodzony 29.01.1924 r., zamieszkały w Rydułtowach pow. 

rybnicki, harcerz DH w miejscu zamieszkania, Instruktor 

Środowiska Rydułtowy. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

prawdopodobnie zaangażowany w działalność ruchu oporu. 

Wielokrotny członek kadry obozowej. Stopień instruktorski 

podharcmistrza nadano Rozkazem KCh L1/65 z dn. 15.01.1965 r. 

Odszedł na wieczną wartę 28.10.2002 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 239. 
 

WIPPEL STANISŁAW, hm., 

Urodzony w 1905 r., mieszkaniec Mikołowa, Harcerz DH w miejscu zamieszkania, 

harcmistrz, komendant Hufca ZHP Mikołów do maja 1939 r. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; 

Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

WIŚNIOWSKI HERBERT, 

Urodzony w 1911 r., zamieszkaly w Orzegowie – dzielnica Rudy Śl., harcerz 2 DH 

w miejscu zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Po zakończeniu działań obronnych przedostał się na Węgry, następnie do 

Włoch. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, gdzie został ciężko ranny. 

Przewieziony do Wielkiej Brytanii zmarł 20.05.1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 123; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 168. 

 

WITAŁA ALOJZY, 

Mieszkaniec Zabrza, członek ZHP w Niemczech, absolwent w 1939 r. - maturzysta 

Gimnazjum Polskiego w Bytomiu. Wcielony przymusowo do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu), miał zamiar zdezerterować przy najbliższej możliwości. Niestety, 

wysłany na front – zginął. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 123. 
 

 

 



WITCZAK STANISŁAW, 

Urodzony w 1882 r. w Nowym Mieście, zamieszkały w Bytomiu, harcerz i działacz 

harcerski ZHP w Niemczech, długoletni przewodniczący Oddziału ZHP w Bytomiu, 

utrzymywał łączność z władzami harcerskimi na Śląsku Opolskim. Działacz 

Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa, ruchu związkowego, członek i jeden z 

założycieli Związku Polaków w Niemczech. W latach 1932-1935 pełnił funkcję 

prezesa chóru „Halka” w Bytomiu. W 1933 r. założył Polski Komitet Pomocy 

Bezrobotnym. W 1934 r. władze niemieckie odmówiły mu prawa wyjazdów do 

Polski, przerywając tym samym prowadzoną przez niego akcję wycieczek Polaków z 

Opolszczyzny do kraju. Aresztowany 1.09.1939 r. w Bytomiu i przewieziony do KL 

Buchenwald. Zginął w tym obozie 24.08.1944 r. od bomby lotniczej. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 123. 
 

WITLEWSKI ZENON, 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 17.09.1913 r. w Żydowie, zamieszkały w Brzezinach Śląskich – dzielnica 

Piekar Śl., syn Wincentego i Władysława z d. Bukowski, harcerz w miejscu DH 

zamieszkania. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 23.05.1941 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 15769. Zginął w tym 

obozie 15.03.1942 r. - zmarł na tyfus. Według wystawionego aktu zgonu nr 

2504/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:15, 

określenie przyczyny zgonu to: Kreislaufschwäche nach Nackenkarbunkel 

(niewydolność układu krążenia przy czyraku karku). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 100; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1002; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 123. 
 

WŁOCZEK HUBERT, 

Urodzony 18.10.1913 r. w Pszowie pow. rybnicki, mieszkaniec tej miejscowości. 

Naukę ślusarza podjął w kop. w Rydułtowach, kończąc ją w 1932 r. W tym samym 

roku przeniósł się do kop. „Anna” w Pszowie, pracując tam jako ślusarz do 

wybuchu drugiej wojny światowej. W 1932 r. założył w Pszowie Koło PCK i 

Oddział Młodzieży Powstańczej przy Związku Powstańców Śląskich – pełniąc 

funkcję komendanta tych organizacji do 1939 r. Był aktywnym członkiem Zarządu 

ZHP. Z Franciszkiem Koniecznym i Janem Skowronkiem doprowadzili do 

zlikwidowania mniejszościowej niemieckiej szkoły w Poznaniu. Gdy Niemcy 

1.09.1939 r. wkraczali do Pszowa, on uchodził na wschód i dotarł aż do Tarnopola. 

W zimie 1939-1940 r. wrócił do Pszowa, ale ostrzeżony przez matkę o masowych 

aresztowaniach Polaków, ukrywał się. Niestety 11.05.1940 r. został aresztowany i 

wywieziony do więzienia w Rybniku, a po dwóch dniach przewieziony do obozu 

przejściowego w Sosnowcu, stamtąd transportem zbiorowym został wysłany do KL 

Dachau. Po trzech latach i czterech miesiącach 6.09.1943 r. został z tego obozu 

 



zwolniony. Po powrocie do domu, jako Polak nie został przyjęty do kopalni. Przez 

Arbeitsamt skierowano go do pracy przymusowej do Huty „Silesia” w Rybniku, 

gdzie pracował jako ślusarz do 8.02.1945 r. Po tym czasie został przesłany do pracy 

w kop. „Emma” w Radlinie. Tam doczekał się wyzwolenia spod okupacji 

hitlerowskiej.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (kserokopia z relacją Huberta Włoczka), skor. 10. 

 

WŁODARSKI WACŁAW, 

Mieszkaniec Chorzowa, harcerz. Aresztowany i przetransportowany do KL 

Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 105. 
 

WNĘK JÓZEF, hm, 

Urodzony w 1906 r. w Krakowie, syn Jana, Harcerz, instruktor Śląskiej Komendy 

Chorągwi, stopień instruktorski harcmistrz. Pracownik poczty, absolwent Studium 

WF, Wydziału Medycznego UJ w Krakowie. Od stycznia 1936 r. był 

współpracownikiem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP. Uczestniczył 

w 32-osobowej grupie instruktorów w wyprawie do USA, mającej za zadanie 

szkolenia kadry dla rozwijających się polonijnych drużyn harcerskich. Współdziałał 

na polu krzewienia krajoznawstwa. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. jako adiutant dowódcy jednego z batalionów 73 PP. Zaginął 

bez wieści podczas walk w Puszczy Solskiej, między Biłgorajem a Tomaszowem 

Lubelskim. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 123. 
 

WOCHANKO STEFAN, 

Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Zawierciu, harcerz 89 ZDH im. Lisa Kuli w 

miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – lewicowej organizacji Gwardii Ludowej PPS. Zginął w 

1944 r. w Sosnowcu w bezpośredniej walce zbrojnej z Niemcami na ulicach miasta.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 123. 
 

WODCZAK ALFRED, 

Urodzony w 1913 r., zamieszkały w Suchej Górze – dzielnicy Bytomia, harcerz DH 

w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany, skazany na śmierć, 16.02.1941 r. został 

powieszony w egzekucji publicznej zbiorowej w Suchej Górze. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 124. 
 

WODECKI TADEUSZ, pseud. „Jurek”, 

Urodzony w 1914 r. w Zagórzu, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, harcerz 55 

ZDH w miejscu zamieszkania. Zatrudniony jako robotnik w Fabryce Łańcuchów w 

Dąbrowie Górniczej. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r., a później 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – dowódca placówki sabotażowej OOB. 

Aresztowany 12.03.1941 r. w pracy, skazany został na karę śmierci. Zginął 

29.04.1943 r. we Wrocławiu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 124. 
 

WOJNAR ERWIN, 



Urodzony 25.08.1919 r. w Łąkach – Zaolzie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, harcerz w Łąkach, 

nauczyciel. Kształcił się w Orłowej, Śl. Ostrawie, Cieszynie-

Bobrku - matura w 1939 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w 

Łąkach. Aresztowany i więziony 20.04.1940 r. w Czeskim 

Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen.  

Zwolniony z obozu 23.11.1940 r. Niestety, pomimo ciężkiej choroby serca otrzymał 

z Arbeitsamtu nakaz pracy w kopalni. Odszedł na wieczną wartę 20.09.1943 r. w 

Łąkach n. Olzą. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 133; Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i 

zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 111; S. Zahradnik, 
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 121. 

 

WOJTAŁA IZYDOR, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 21.03.1910 r. w Gostyniu, zamieszkały Wyrach, , harcerz DH w Tychach. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z 

kampanii, zaangażował się w działalność ruchu oporu – w konspiracji zajmował się 

m.in. wydawaniem tajnej prasy. Aresztowany 29.11.1941 r. i przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 10.03.1942 r. zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 26664. Zginął w tym obozie 24.03.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 153; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 124; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi 

tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; Informacja Mariusz Dmetrecki. 
 

WOJTEK FRANCISZEK, phm, pseud. „Franek”, 

Urodzony 28.11.1913 r. w Gołkowicach pow. rybnicki. Do 

harcerstwa wstąpił w szkole podstawowej. W 1932 r. absolwent 

Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie, i tam też rozpoczął 

pracę jako nauczyciel, do wybuchu wojny opiekował się 

harcerzami, organizator pierwszych drużyn zuchowych w 

Pszczynie, stopień instruktorski podharcmistrz. Ukończył Szkołę 

Podchorążych Rezerwy w Zambrowie w 1935 r.  

Zmobilizowany (stop. wojsk. ppor.), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r., w rejonie Tomaszowa Lubelskiego dostał się do niemieckiej 

niewoli. W początku 1940 r. zwolniony z oflagu. Po powrocie z kampanii - wysłany 

na roboty przymusowe do Niemiec. Powróciwszy z robót, zaangażowany w 

działalność ruchu oporu, organizował działalność konspiracyjną w rybnickim POP, 

 

 

 



żołnierz ZWZ/AK w Obwodzie Wodzisławskim - m.in. Zorganizował napad na 

magazyn broni znajdujący się na dworcu kolejowym w Żorach. Podczas napadu 

27.06.1944 r. zginął w bezpośrednim starciu z Niemcami. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 124; Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

WOJTYCZKA ALOJZY, pseud. „Kapral”, 

Urodzony 23.12.1910 r. w Mokrem k/Pszczyny, zamieszkały w Mikołowie, syn 

Jana i Marii z d. Janek. Do ZHP należał od 1925 r., harcerz - zastępowy 2 DH im. 

Tadeusza Kościuszki w Mikołowie. Był członkiem harcerskiego klubu sportowego. 

W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - 

dowódca plutonu i łącznik komendanta obwodu organizacji konspiracyjnej SZP, 

ZWZ Mokre. Aresztowany 7.06.1942 r., i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w 

tym obozie 16.09.1942. Według wystawionego aktu zgonu nr 35222/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:08, określenie 

przyczyny zgonu to: plötzlicher Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 668; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 708; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 124; 

Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 199. 
 

WOLNIK ANIELA, 

Urodzona 15.01.1900 r. w Paruszowcu – dzielnicy Rybnika. W 1920 r. 

współorganizowała harcerstwo na terenie Rybnika i Paruszowca. Była uczestniczką 

powstań śląskich, działaczką plebiscytową. Aresztowana w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazana do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozie, przeżyła i odzyskała wolność 1.05.1945 r. gdy obóz został 

wyzwolony przez Armię Czerwoną. Powróciwszy do domu, po krótkiej 

rekonwalescencji podjęła pracę nauczycielki w Zakładzie Sióstr Urszulanek w 

Rybniku, działała też w harcerstwie. Odznaczona: Krzyżem Virtuti Militari, 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzeniu Polski. Odeszła na wieczną wartę 

22.07.1957 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 194. 

 

WOLNIK WOJCIECH, phm, 

Urodzony 14.11.1905 r. Członek ZHP od 1920 r., zastępowy I 

DH im. A. Mickiewicza w Rybniku. Na bazie swojego zastępu 

założył w maju 1920 r. II DH im. Zawiszy Czarnego w Rybniku-

Paruszowcu. Uczestnik II i III powstania śląskiego. W1922 r. 

reaktywował pracę II DH i prowadził ją do czasu pójścia na 

studia. Równocześnie pełnił szereg funkcji w Komendzie Hufca 

Rybnik. Od października 1933 r. był zastępcą komendanta Hufca 

Harcerzy w Rydułtowach, a w latach 1938-1939 komendantem 

tego hufca.  

W czasie okupacji zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Wysłany przez Arbeitsamt (nieznana data) na 

przymusowe roboty w głąb Niemiec. Po wojnie wrócił do kraju. Od 1982 r. był 

członkiem Kręgu Instruktorskiego Seniora przy KH w Rybniku. Stopień 

 



instruktorski podharcmistrz nadano rozkazem KCh 3/33 z dn. 28.02.1933 r. Odszedł 

na wieczną wartę 23.01.1985 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 240. 
 

WOLNY ANNA, 

Mieszkanka Rybnika, siostra Wandy i Stanisława, drużynowa ŻDH im. Marii 

Rodziewiczówny przy Szkole Handlowej w Rybniku (początkiem wojny 

zaprzysiężona do harcerstwa przez Adę Korczyńską). W okresie okupacji pracowała 

jako księgowa w aptece, co umożliwiło jej zdobywanie lekarstw, a następnie 

rozprowadzanie ich do obozów jenieckich i dla więźniów obozów 

koncentracyjnych. Ponadto, wraz z siostrą Wandą i bratem Józefem, w pierwszych 

dniach wojny wynosiła nielegalnie zmagazynowane w szkole książki polskie i 

przechowywała je w bezpiecznym miejscu - wypożyczając je następnie zaufanym 

polskim rodzinom. Nadto, zaangażowana w kolportowanie gazetki konspiracyjnej 

„Zryw”. Aresztowana i więziona na gestapo w Rybniku wraz z siostrą z 

oskarżeniem o pomoc w ucieczce Leopoldowi Hałaczowi. Po sadystycznych 

przesłuchaniach, z barku dowodów winy zwolnione. 
Bibliografia: Mat. Archiwalne L. Musiolika. 

 

WOLNY ROMAN, 

Mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. W 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, odpowiadał za gromadzenie 

polskich książek i czasopisma, oraz ich kolportaż. Członkowie organizacji 

przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy - unieruchamianie różnych maszyn i 

urządzeń, doprowadzili do wykolejenia pociągów towarowych na linii Knurów - 

Szczygłowice i do wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 

2.06.1942 r. i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po 

przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 
 

WOLNY STANISŁAW, phm, pseud. „Baranek”, 

Urodzony 19.05.1914 r. w Gorzycach k/Wodzisławia Śl., pow. rybnicki, syn Józefa 

i Konstancji, mieszkaniec Rybnika. Uczeń Gimnazjum, a od 5 klasy – Gimnazjum 

Kupieckiego w Rybniku. Harcerz, przed drugą wojną światową członek Komendy 

Hufca ZHP w Rybniku, stopień instruktorski podharcmistrz.  

Po zajęciu Rybnika przez Niemców w dniu 1.09.1939 r., nawiązał 

łączność z działającym na terenie Katowic harcmistrzem Józefem 

Pukowcem i zorganizował w listopadzie 1939 r. w okręgu 

rybnickim POP, zostając jej przywódcą. Początkowo praca POP 

nastawiona była na prowadzenie propagandy antyniemieckiej, 

podtrzymywanie ducha polskości, zamierzano prowadzić akcje 

dywersyjno – sabotażowe i wojskowe.  

Wielkim sukcesem było redagowanie własnego pisemka, któremu dano tytuł 

„Zryw”, a drukarnia była ulokowana w piwnicznym bunkrze w domu Tkoczów w 

Chwałowicach. Tam też znajdowała się radiostacja. Zarówno w środowisku 

harcerskim jak i konspiracyjnym szczególnie zapamiętany był jako niosący pomoc 

rodakom pokrzywdzonym przez okupanta. Aresztowany 17.04.1940 r. przez 

 



gestapo, więziony był wpierw w Rybniku gdzie podczas śledztwa był wieszany 

głową w dół, wbijano mu szpilki pod paznokcie. Następnie, 22.06.1940 r. 

przekazany został do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 1092. Dostał się do Bunawerke, do ciężkich robót ziemnych. W lecie 

1942 r. zachorował na tyfus plamisty, i mimo opieki jaką otoczyli go koledzy z 

Rybnika i lekarz Leon Głogowski (także więzień – rybniczanin), zmarł 23.08.1942 

r. Według aktu zgonu nr 24303/1942 zmarł o godz. 13:05, zapisana przyczyna 

zgonu: „Fleckfiebernr” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 195; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 56; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 
1989, s. 94; L. Musiolik, Nasza mała ojczyzna – kronika gminy smolna, Rybnik 1995, s. 62; Rybnik. Zarys dziejów 

miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 239, 240, 241; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 

hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 23; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 382; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 271, 272; I. Pająk, 

Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 28; L. Musiolik, 

Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 50; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 303, nr id. 22695; Elżbieta i 
Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 240; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 124. 
 

WOLNY WALDEMAR, 

Mieszkaniec Mikołowa, absolwent Gimnazjum Pedagogicznego z Pszczyny i 

wychowanek DH działającej przy tymże gimnazjum. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - organizacji konspiracyjnej 

POP. Pełnił funkcję kuriera, utrzymywał łączność z poszczególnymi plutonami 

POP. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

WOLNY WANDA, 

Mieszkanka Rybnika, siostra Anny i Stanisława, harcerka. Wraz z siostrą 

zaangażowana w działalność ruchu oporu. Kolportowała gazetkę konspiracyjną 

„Zryw”, zbierała ciepłą odzież, żywność i dostarczała je do obozów jenieckich oraz 

przyobozowych organizacji obozów koncentracyjnych – niosących pomoc 

więźniom. Aresztowana wraz z siostrą i więzione były w Rybnickim gestapo z 

oskarżeniem o pomoc w ucieczce Leopoldowi Hałaczowi. Po dosyć uciążliwych 

przesłuchaniach, z braku dowodów winy zwolnione. Obawiając się ponownego 

aresztowania, wyjechała do Krakowa gdzie zaangażowała się w działalność Szarych 

Szeregów. Pracowała w Głównej Radzie Opiekuńczej która utrzymywała kontakt z 

więźniami Montelupich i KL Auschwitz. 
Bibliografia: Mat. Archiwalne L. Musiolika. 
 

WONTEK JÓZEF, 

Mieszkaniec Sosnowca, harcerz - drużynowy 43 ZDH w miejscu zamieszkania. 

Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - związany z tajną 

drukarnią wydawnictwa „Orzeł Biały”. Po zdekonspirowaniu drukarni przez 

Niemców w 1940 r., został aresztowany i przewieziony do KL Dachau. Zginął w 

tym obozie – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WOŹNIAK HENRYK,  



Mieszkaniec Strzemieszyc, harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Kielcach, gdzie 

zginął podczas przesłuchania. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

WOŹNICA EDMUND, 
 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 12.11.1916 r. w Czerwionce, pow. rybnicki, syn Szczepana. Po 

ukończeniu w 1935 r. trzeciej klasy Koedukacyjnej Szkoły Handlowej w Rybniku, 

był urzędnikiem w Urzędzie Gminy do 31.08.1939 r. Aktywny działacz ZHP i OMP 

w Czerwionce. Po wkroczeniu do Czerwionki wojsk hitlerowskich w 1939 r., został 

zwolniony z pracy w Urzędzie Gminy i 9.11.1939 r. otrzymał nakaz pracy 

przymusowej w III Rzeszy – do Reichswerze AG für Erzbergbau „Hermann 

Göring” Reingelheim Am Harz, skąd uciekł w styczniu 1940 r. Po powrocie do 

rodzinnej Czerwionki i krótkim pobycie w domu, w obawie przed aresztowaniem, w 

lutym 1940 r. przedostał się przy pomocy podziemnej organizacji (prawdopodobnie 

AK) do Krakowa. Niestety, tam został aresztowany, przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie 30.08.1940 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 3430. Transportem zbiorowym w dniu 17.12.1940 r. przekazano go do 

KL Neuengamme, gdzie zginął 3.05.1941 r. o godz. 5:45, wystawiony akt zgonu nr 

148/1941. 
Bibliografia: Dokumenty dostarczone przez Alojza Wożnicę – brata Edmunda. 

 

WOŹNICA FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 10.02.1920 r. w Ligocie, pow. Zabrze, zamieszkały w Chorzowie, syn 

uczestnika powstań śląskich – Jana i Marii z d. Kubik. Harcerz 1 DH im. Bolesława 

Chrobrego w miejscu zamieszkania, zatrudniony jako uczeń murarski. We wrześniu 

1939 r. brał udział wraz z bratem Teodorem (również harcerzem) w obronie 

swojego miasta i Śląska. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, POP w Chorzowie. Aresztowany 

w grudniu 1940 r., przewieziony został transportem z rejencji katowickiej do KL 

Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 

7724. Zginął w tym obozie 24.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

 

 



32499/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:20, 

określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh nach Fleckfieber (nieżyt/katar jelit 

przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 71, 666; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 945; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125; 
Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 104. 
 

WOŹNICA TEODOR, 

Mieszkaniec Chorzowa, syn Jana uczestnika powstań śląskich i Marii z d. Kubik. 

Harcerz 1 DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu zamieszkania. We wrześniu 1939 

r. brał udział wraz z bratem Franciszkiem także harcerzem w obronie swojego miasta 

i Śląska. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – w 

organizacji konspiracyjnej SZP, POP w Chorzowie. Zaginął - nieznany jest dalszy 

jego los. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WOŹNIKOWSKI JÓZEF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1922 r. w Łaziskach Górnych, i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Alojzego. harcerz - wywiadowca DH im. Pawła Stalmacha w miejscu zamieszkania. 

Od jesieni 1939 r. zaangażowany w tajnej pracy harcerskiej. Aresztowany 3.06.1942 

r. i uwięziony w Katowicach, a stamtąd 17.12.1943 r. przewieziony do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169418. Według 

dokumentacji KL Auschwitz wypisany 15.09.1944 r. – prawdopodobnie 

przeniesiony do innego obozu lub zwolniony do domu. Nieznany dalszy los tego 

więźnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 446; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WÓDKA STANISŁAW, 

Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Zawierciu, harcerz 28 ZDH im. Zawiszy 

Czarnego w miejscu zamieszkania. Brak danych dotyczących działalności podczas 

okupacji. Zginął w grudniu 1944 r. w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WÓJCIK PAWEŁ,  

Urodzony w 1916 r. w Dąbrówce Wielkiej, zamieszkały w Michałkowicach – 

dzielnica Siemianowic Śl., harcerz 1 DH im. Adama Mickiewicza w miejscu 

zamieszkania, pracownik umysłowy PKP. Podporucznik, ukończył Szkołę 

Podchorążych Rezerwy Artylerii. Od listopada 1939 r. zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej SZP, żołnierz ZWZ, jeden z najbliższych 

współpracowników Józefa Skrzeka. Aresztowany 12.10.1941 r., skazany został na 

 



karę śmierci. Zginął 18.11.1941 r. w egzekucji publicznej w Bytkowie – dzielnica 

Siemianowic Śl. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WÓJTOWICZ KAZIMIERZ, 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 6.04.1919 r. w Strumieniu, gimnazjalista z Żor – zdał maturę w 1939 r., 

zaangażowany w działalność harcerską DH istniejącej przy gimnazjum. Uczestnik 

kampanii wrześniowej, z której dostał się do niemieckiej niewoli. Po powrocie z 

niewoli na Śląsk, obawiając się aresztowania, w kwietniu 1940 r. schronił się w 

Generalnej Guberni. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjnego 

Stronnictwa Polskiej Demokracji, a także pracował dla redakcji „Dziennika 

Polskiego” – organu SPD. Został aresztowany 29.07.1942 r. w Krakowie i więziony 

na Montelupich, a po jakimś czasie przekazany do KL Auschwitz, gdzie 9.10.1942 r. 

zarejestrowany został jako więzień nr 67173. Z tego obozu w czerwcu 1944 r. został 

przekazany do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako więzień nr 61794. Z KL 

Buchenwaldu w kwietniu 1945 r. przeniesiono go do KL Flossenbürg. Wyzwolenia 

doczekał się 23.04.1945 r. – przez wojska amerykańskie. Odszedł na wieczną wartę 

3.06.2006 r. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 85. 

 

WRODARCZYK PAWEŁ, 

Urodzony 23.06.1915 r. w Radzionkowie, i zamieszkały w tej miejscowości, harcerz 

DH z Radzionkowa. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu 

oporu. Aresztowany 18.04.1940 r., przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po przesłuchaniach przewieziony do KL Auschwitz, 24.01.1941 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9513, 10232. Zginął w tym 

obozie 20.08.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 78, 80; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 

 

WRÓBEL BRUNON, HO, 

Mieszkaniec Rybnika. Od dnia 15.11.1925 r. harcerz - zastępowy 

1 MDH im. A. Mickiewicza w miejscu zamieszkania. Od 1935 r. 

pełnił funkcję kierownika Kręgu Starszoharcerskiego przy XX 

MDH im. A. Małkowskiego w Rybniku, stopień instruktorski 

Harcerz Orli. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r., będąc 

kierownikiem pogotowia technicznego kop. „Emma” („Marcel”), 

wydał polecenie robotnikom, by nadal posługiwali się językiem 

polskim.  

W wyniku donosu o tym do władz niemieckich, został aresztowany 3.09.1939 r. i 

osadzony w rybnickim więzieniu. Podczas przesłuchań wyszło na jaw i to, że jest 

 

 



byłym instruktorem harcerskim. Oskarżono go wobec powyższego, że działa na 

szkodę Niemiec oraz nielegalnie przechowuje broń. Zwolniony z obozu, 5.06.1940 

r., przez jakiś czas musiał się codziennie meldować w siedzibie gestapo w Rybniku. 

Do zakończenia okupacji w 1945 r., pracował jako kreślarz w Gliwicach i Berlinie. 

Po wojnie, w okresie 1945-1949, był członkiem Komendy Hufca Harcerzy Rybnik-

Miasto, w latach 1957-1978 działał w Powiatowej Radzie Przyjaciół Harcerstwa. 

Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum domowe E. Z. Soroczan w Rybniku. 
 

WRÓBEL HERMAN, 

Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Siemianowicach Śl., harcerz DH w miejscu 

zamieszkania. Aresztowany, 5.06.1942 r. i przetransportowany do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WRÓBEL JAN, 

Urodzony 10.01.1915 r., mieszkaniec Tychów, opiekun drużyny ZHP i gromady 

zuchów z Tychach – Paprocany. W przeddzień wybuchu wojny, członek 

samoobrony. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po 

powrocie z kampanii, zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizator grup 

konspiracyjnych w Tychach. Współorganizator tajnego nauczania i Szarych 

Szeregów. 
Bibliografia: Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; 
Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

WRÓBEL MICHAŁ, 

Urodzony w 1912 r. w Błotnicy, pow. Strzelce Opolskie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, działacz harcerski, członek ZHP w Niemczech (przewodniczący 

zarządu w Toszku). W 1939 r. uczestniczył w organizowanym przez ZHP w 

Zakopanem kursie dla działaczy polonijnych. Po powrocie z kursu, został 

aresztowany, następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald. 

Z tego obozu po jakimś czasie przenoszony do: KL Sachsenhausen, KL Dachau, KL 

Flossenbürg. W obozach należał do polskiej grupy samopomocy koleżeńskiej. Zginął 

2.03.1945 r. w KL Flossenbürg  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 125. 
 

WRÓBEL PAWEŁ, hm, 

Urodzony w 1905 r. w Michałkowicach, syn Piotra, harcerz DH z Michałkowie, 

ostatni w 1939 r. hufcowy w Bytkowie – dzielnica Siemianowic Śl. Był zasłużonym 

organizatorem ruchu harcerskiego w Bytkowie, założył m.in. I DH im. Adama 

Mickiewicza w Michałkowicach, uzyskał stopień instruktorski harcmistrza. 

Pracownik województwa w Katowicach. Organizator i kierownik samoobrony w 

Bytkowie i Michałkowicach we wrześniu 1939 r. Po zakończeniu wojny obronnej 

udał się na wschód, doszedł do Lwowa. W 1944 r. zaginął bez wieści. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 126; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 165-167. 

 

WRÓBEL STANISŁAW, 

Urodzony w 1924 r. w Łaziskach Górnych, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz DH w Tychach. Od początku okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w 



działalność ruchu oporu - działał w zakresie sabotażu gospodarczego. Aresztowany 

19.07.1943 r. i wpierw uwięziony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po 

zakończonych przesłuchaniach przewieziony do KL Gross-Rosen. Zginął w tym 

obozie pod koniec 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 126; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

WRÓBLEWSKA HELENA STANISŁAWA z d. HAJERKO, 

Urodzona w 1910 r. w Strzemieszycach, i zamieszkała w tej miejscowości. 

Uczęszczając do Seminarium w Sosnowcu, po maturze w 1931 r. wstąpiła do 

harcerstwa - prowadziłam żeńską 17 DH im. Emilii Plater przy Szkole Podstawowej 

w Strzemieszycach. W pierwszych dniach wojny, ubrana w mundurek harcerski 

udała się do sanatorium w Rabsztynie, i tam zgłosiła gotowość pracy 

samarytańskiej. Po bombardowaniu pociągów pod Wolbromiem znosiła z innymi 

rannych do sanatorium. Po dwóch dniach pobytu w Rabsztynie powróciła do 

Strzemieszyc. Brała udział w tajnym nauczaniu. Aresztowana 25.06.1941 r., a 

następnie zwolniona pod warunkiem, że nie opuści Strzemieszyc. Zagrożona 

ponownym aresztowaniem, przedostała się do GG i pracowała pod zmienionym 

nazwiskiem. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej harcerki. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 303. 

 

WRÓBLEWSKI JÓZEF, 

Urodzony 20.11.1917 r. w Rudzie Śląskiej, syn Pawła i Marii z d. Zydek, 

zamieszkały w miejscowości urodzenia. W okresie międzywojennym pracował 

społecznie jako komendant przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 

w szkole zawodowej, natomiast zarobkowo pracował jako księgowy CZZG Oddział 

Ruda Śląska. Od lutego do sierpnia 1939 r. pełnił służbę patrolową na granicy, 

udzielał pomocy policji i straży granicznej, zaangażowany w działalność ruchu 

oporu - w Pogotowiu Harcerskim. Od 1.09.1939 r. walczył z bojówkarzami 

freikorpsu na odcinku Ruda Śląska cmentarz, a od 2.09.1939 r. w Nowej Wsi. 

Poszukiwany przez gestapo, uciekł zagranicę 19.12.1939 r. jako aktywista 

antyhitlerowski. Dostawszy się do Francji, tam 3.06.1940 r. wstąpił do PSZnZ. W 

latach 1941-1942 brał udział w kampanii afrykańskiej (Tobruk), a w latach 1943-

1945 uczestniczył jako oficer w kampanii włoskiej m.in. Monte Cassino. Nieznany 

jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 140-142. 

 

WYCIĄGŁOWSKA IRENA z d. HETMAŃCZYK, pseud. „Jaskółka”, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 4.08.1917 r. w Porębie, pow. będziński, nauczycielka, opiekunka szkolnej 

drużyny harcerskiej. W czasie okupacji zamieszkała w Łazach, pow. będziński i tam 

 



zaangażowała się w działalność ruchu oporu – w konspiracyjnej Organizacji Orła 

Białego. Wskutek zdrady, aresztowana 3.03.1041 r. na terenie Dąbrowy Górniczej, 

wywieziona do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1942 r. zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27674. Zginęła w tym obozie 3.04.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 512; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 437. 

 

WYCISK RYSZARD, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 23.02.1922 r. w Łaziskach Dolnych, zamieszkały w Tychach, syn Józefa i 

Karoliny z d. Bogacki, harcerz DH w miejscu zamieszkania, uczeń gimnazjum. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Wydany 

przez konfidenta, został aresztowany 18.11.1941 r. i osadzony w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach, a po zakończonych przesłuchaniach przetransportowany 

do KL Auschwitz, 28.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 33221. Zginął w tym obozie 21.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

8318/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, 

określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh bei Bronchitis (nieżyt/katar jelit przy 

bronchicie). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 170; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 794; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 126; 

Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; Informacja Mariusz 
Dmetrecki. 

 

WYCISLIK KASPER ANTONI, 

Urodzony w 1913 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w Przyborowie, pow. 

żywiecki, harcerz DH Świętochłowicach, Absolwent Seminarium Nauczycielskiego 

w Mysłowicach w 1935 r., nauczyciel w szkołach powszechnych w Borowej Wsi i 

Starej Kuźni pow. pszczyński. Zginął 20.08.1942 r. w więzieniu Radocha w 

Sosnowcu. (przyczyna zgonu wg Zapisu Niemców – sercowa puchlina wodna). 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 179; Praca zbiorowa, Wszystko co 
nasze, W-wa 1983 r., s. 126. 

 

WYLEŻYK WŁADYSŁAW, 

Mieszkaniec Wodzisławia, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W przeddzień 

wkroczenia wojsk hitlerowskich do Wodzisławia, przebywający na terenach 

wschodnich, jako ochotnik zaciągnął się do WP i brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. w 73 pułku piechoty. Uniknąwszy dostania się do niewoli, po 

powrocie do domu aresztowany, i biciem wymuszano na nim wskazanie miejsca 

ukrycia harcerskiego sztandaru. Podczas rewizji w domu, skonfiskowano jego 

mundurek harcerski i domową biblioteczkę. Zwolniony z aresztu, był jeszcze 

 



wielokrotnie inwigilowany przez gestapo. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego 

harcerza. 
Bibliografia: Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 44. 
 

WYLEŻAŁEK JERZY, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 9.03.1922 r. Zamieszkały w Brzezinach Śl. – dzielnica Piekar Śl., harcerz 

DH w miejscu zamieszkania. Zatrudniony podczas okupacji hitlerowskiej jako 

górnik. Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 13.03.1942 r. 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 26795. Zginął w tym 

obozie 2.05.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 157; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 126. 
 

WYPIÓR WALERIA, pseud. „Wala”, 

Urodzona 2.06.1899 r. w miejscowości Pobiedr – gmina 

Brzeźnica, pow. wadowicki, córka Jana i Wiktorii z d. 

Gonciarczyk. Po przeprowadzeniu się rodziców do Tarnowa, tam 

uczęszczała do szkoły powszechnej, a po jej ukończeniu, uczyła 

się w Seminarium Nauczycielskim, uzupełniała wiedzę robiąc 

tzw. Kwalifikacje. Następnie podjęła pracę nauczycielki w 

Sosnowcu – opiekunka przyszkolnej DH. W 1938 r. przeniosła 

się ponownie do Tarnowa.  

Aresztowana wraz z siostrą Anną 4.12.1940 r. przez denuncjację z oskarżeniem o 

działalność w ruchu oporu. Obie siostry w transporcie zbiorowym wywiezione były 

do KL Ravensbrück, gdzie Waleria została zarejestrowana w obozowej ewidencji 

jako więźniarka nr 7254. Na apel Józefy Kantor włączyła się w powstanie 

konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury“. Po załamaniu się frontu wschodniego, 

obie siostry brały udział w marszu ewakuacyjnym, z którego w stosownym 

momencie udała się ucieczka. Obie siostry wróciły do domu 15.05.1945 r. Po 

krótkim czasie Waleria wróciła do pracy w szkole. Umarła w 1948 r. – schorowana 

po przeżyciach obozowych. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 

 

WYROBEK REINHOLD, 

Urodzony 24.07.1922 r. w Mikołowie, zamieszkały w Tychach, harcerz DH w 

miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany 15.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 14.12.1940 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 126; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na 

ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; Informacja Mariusz Dmetrecki. 

 

 

 



WYRWICZ BRONISŁAW, hm, 

Urodzony 9.04.1919 r. w Felsztynie. W 1925 r. wraz z rodzicami 

przyprowadził się do Białej Krakowskiej, gdzie uczęszczał do 

szkoły powszechnej, zawodowej i technikum ekonomicznego. 

Kontakt z harcerstwem rozpoczął w 1928 r. Wstąpił bowiem do I 

DH im. B. Paula w Białej. W 1930 r. przeszedł do 4 DH im. 

Zawiszy Czarnego w Bielsku. W 1936 r. skończył kurs 

drużynowych, ale funkcję drużynowego pełnił dopiero od 1938 r.  

W 1938-1939 r. brał udział w kursie podharcmistrzowskim (dochodzonym) w 

Bielsku, lecz wybuch wojny uniemożliwił zatwierdzenie dla niego tego stopnia. Od 

22.08.1939 r. tak jak inne drużyny, i jego drużyna podporządkowana została 

dowództwu komendanta Pogotowia Harcerskiego. Harcerze wycofując się wraz z 

wojskiem z Bielska. Gdy Niemcy już wstępowali na te tereny, zlikwidowali z 

udziałem wojska „gniazdo” karabinu maszynowego w Białej, zaś w fabryce Schmita 

zlikwidowali radiostację niemiecką. Dostawszy się w wyniku przemieszczeń 

ewakuacyjnych pod Lublin, wrócił do Białej na początku października 1939 r. Przez 

pewien czas ukrywał się – poszukiwany przez Gestapo, lecz gdy minęło 

niebezpieczeństwo, w okresie 1939-1940 r. włączył się w harcerską działalność 

konspiracyjną - zbieranie pieniędzy, żywności oraz ubrań i przekazywanie ich przez 

łączników rodzinom poległych żołnierzy z kampanii wrześniowej. W 1940 r. podjął 

pracę jako ślusarz w niemieckiej fabryce w Bielsku, zaś w 1941 r. przyłapany na 

sabotażu, wywieziony został na przymusowe roboty do Blechhammer k/Heydebreck 

(Blachownia k/Kędzierzyna) Tam znowu zaangażował się w działalność 

konspiracyjną w organizacji ZWZ. Otrzymał zadanie przekazywania swojemu 

dowódcy o pseudonimie „Tarnina”, informacji o usytuowaniu artylerii 

przeciwlotniczej, balonów zaporowych czy danych związanych z obronnością 

zakładu. Brał udział w akcji wysadzenia zbiornika destylacji benzyny syntetycznej, 

oraz różnych formach niszczenia konstrukcji w zakładzie. W lipcu 1942 r. na 

wskutek rewizji w domu i znalezieniu ulotki antyhitlerowskiej, został aresztowany i 

przewieziony do więzienia w Katowicach. Po 3 miesiącach śledztwa, gdy nie można 

była udowodnić mu winy, został zwolniony z nakazem powrotu do Blechhammer, 

gdzie kontynuował działalność w grupie konspiracyjnej ZWZ i w „Szarych 

Szeregach”. W maju 1944 r. uległ wypadkowi, więc przyjechał do Bielska i po 

rekonwalescencji by nie wracać do Blechhammer ukrywał się do końca wojny. 

Podczas działań wojennych 1945 r. wraz z grupą harcerzy, zabezpieczał lotniska 

Żar, Aleksandrowice, w Katowicach i Goleszowie, skąd harcerze przewozili 

szybowce do warsztatów naprawczych w Białej. W kwietniu 1945 r. podjął pracę 

organizacyjną w Harcerskim Ośrodku Szybowcowym – przemianowanym później 

na Instytut Szybownictwa. Włączał się także do pracy w komendzie Beskidzkiego 

Hufca Harcerzy w Bielsku, był czynnym członkiem Kręgu Seniora Harcerzy w 

Bielsku-Białej, uzyskał stopień instruktorski harcmistrza. Odszedł na wieczną wartę 

8.12.2005 r. 
Bibliografia: Zbiory z Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 

 

WYSKUB ALFONS, hm, 

 



Urodzony 11.08.1919 r. Członek ZHP od 1934 roku. Do wybuchu 

II wojny światowej drużynowy I DH im. A. Mickiewicza w 

Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej prawdopodobnie 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. W latach 1945-1949 

drużynowy I DH w Boguszowicach. W latach 1957-1972 

szczepowy Szczepu Harcerzy Starszych przy ZSG KWK 

„Jankowice” w Boguszowicach. Członek Komisji Rewizyjnej 

Hufca w latach 1965-1967.  

Inicjator i realizator obchodów 40-lecia I DH im. Adama Mickiewicza i harcerstwa 

w Rybniku w 1960 r. Od 1972 r. przewodniczący Kręgu Instruktorskiego 

Boguszowice, wielokrotny organizator i komendant obozów i stanic NAL. 

Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca 

Rybnik”, honorowym tytułem „Instruktora Seniora ZHP”. Stopień instruktorski 

harcmistrza nadano Rozkazem KChK L11/66 z 15.10.1966 r. Odszedł na wieczną 

wartę 28.03.1988 r. 
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 182. 
 

WYSOCKI LESŁAW, phm, 

Urodzony w 1919 r. zamieszkały w Częstochowie, absolwent liceum w miejscu 

zamieszkania, instruktor Zagłębiowskiej Chorągwi Harcerzy, stopień instruktorski 

podharcmistrz. W 1938 r. przeniósł się do Warszawy. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu opory - członek Szarych Szeregów 

- „Kuźnica”. Zginął w 1945 r. w nie wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 127. 
 

WYŻGOŁ JAN, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 20.03.1922 r. w Mikołowie, zamieszkały w tej miejscowości, harcerz - 

ćwik DH - drużyny gimnazjalnej w Mikołowie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 10.11.1941 r. i wpierw 

przetransportowany do więzienia Śledczego w Mysłowicach, a po przesłuchaniach 

przewieziony do KL Auschwitz, 28.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 33220. Zginął w tym obozie 6.06.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 170; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 127. 

 

WZIĘTEK JÓZEF,  

Urodzony 14.02.1921 r. w Radlinie-Obszary, mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. 

Tadeusza Kościuszki w miejscu zamieszkania. Od 23.08.1939 r. powołany do 

radlińskiej Obrony Narodowej. Harcerze w nocy z 31.08. na 1.09.1939 r. pełniąc 

dyżur w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a 

 

 



ratując się ucieczką do lasu - Wziętek został pochwycony (zatrzymany), powiązano 

mu ręce drutem i następnie zastrzelono. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 78. 

 

ZABOCHNICKI ANTONI, 

Urodzony w 1923 r. w Częstochowie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Juliana, 

harcerz - ćwik DH im. Jana Kochanowskiego w miejscu zamieszkania - dzielnica 

„Ostatni Grosz”. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu. Zastrzelony przez Niemców 15.05.1944 r. - w czasie zebrania 

konspiracyjnego.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 127. 
 

ZAGORSKI MAKSYMILIAN, 

Urodzony 21.04.1922 w Łaziskach Średnich, harcerz DH w Tychach. W okresie 

okupacji hitlerowskiej przymusowo wcielony do wojska niemieckiego 

(Wehrmachtu) przy najbliższej stosownej okazji zdezerterował i ukrywał się. 

Zaskoczony przez Niemców w kryjówce, zginął 28.11.1944 r. w bezpośredniej 

walce - spłonął. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 127. 
 

ZAGÓRSKI ?, 

Mieszkaniec Wyrów, pow. tyski, harcerz I DH im. Tadeusza Kościuszki w miejscu 

zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu - dowódca plutonu POP w Wyrach. Nieznany jest dalszy okupacyjny 

los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 239. 
 

ZAJĄC BOLESŁAW,  

Mieszkaniec Czyżowic, Harcerz. Aresztowany 28.06.1941 r. oskarżony wraz z 

kolegami (także harcerzami) o posiadanie broni. Zawieziono ich do lasu i zażądano 

wskazania miejsca ukrycia broni. Tam bici i maltretowani do tego stopnia, że około 

godz. 22.00 wrzucono ledwo żywych na samochód i „wyładowano” w szkole, której 

budynek był w tym czasie miejscem kaźni Polaków. W szkole tej znajdowali się już 

inni harcerze a wśród nich Chrobok, jego żona oraz szwagierka, których zatrzymano 

pod zarzutem działalności konspiracyjnej. Następnego dnia, Bolesław - który 

najlepiej mówił po niemiecku, przyrzekł oficerowi wskazać właściwe miejsce 

ukrycia broni, a po wywiezieniu na poszukiwanie tego miejsca, uciekł oprawcom. 

Nieznany jest dalszy los tych harcerzy. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 207-210. 

 

ZAJĄC MARIAN, 

Urodzony w 1892 r. w Monasterzyskach, pow. Tarnopol, działacz harcerski w 

Chorzowie, nauczyciel szkół średnich, absolwent Gimnazjum w 1912 r. w 

Stanisławowie i Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie w 1927 r. Uczył w 

Gimnazjum Klasycznym, następnie w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w 

Chorzowie, gdzie był dyrektorem. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany w Krakowie i 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 35764. Zmarł w obozie 27.07.1942 r. na rękach swoich uczniów. 



Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 127. 
 

ZAJĄC WINCENTY, 
Urodzony 28.03.1903 r. w Kostkowicach, gmina Dębowiec. W 1923 r. ukończył 

Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie, następnie uzupełnił wykształcenie na 

Wyższym Kursie Nauczycielskim w Krakowie i w Instytucie Pedagogicznym w 

Katowicach. Jako nauczyciel pracował kolejno w: Goleszowie, Bażanowicach, 

Cieszynie, Nierodzimiu, Bystrzycy, Niedobczycach i Zamarskach. Udzielał się w 

ruchu nauczycielskim i towarzystwach turystycznych. Przez siedem lat był 

członkiem Zarządu Oddziału PTTK.  

Działał w ZHP, Macierzy Szkolnej i Polskim Towarzystwie Pedagogicznym. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do 

niemieckiej niewoli i był więziony w obozie jenieckim – w Stalagu II A w 

Neubrandenburgu. Po zakończeniu wojny był kierownikiem szkoły w Zamarskach, 

później uczył w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Cieszynie. Następna jego 

zawodowa droga to: przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, przewodniczący 

Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, członek Egzekutywy Komitetu 

Powiatowego PZPR w Cieszynie, działalność w Komisji Historii Partii i Opieki nad 

Działaczami. Zmarł 16.02.1975 r.  
Bibliografia: J. Golec i S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3., wyd. 1998 r., s. 273. 
 

ZALEWSKI TADEUSZ,  

Mieszkaniec Radlina, harcerz DH im. Józefa Poniatowskiego przy kopalni 

„Marcel”. W pierwszym dniu września 1939 r., harcerze i powstańcy pełniąc dyżur 

w urzędzie gminnym zostali otoczeni przez regularne wojsko niemieckie, a 

następnie za czynny opór wkraczającym wojskom hitlerowskim, zatrzymani i 

przewiezieni samochodami w okolice Warszowic k/Żor, gdzie posłużono się nimi 

jako żywą tarczą - by wojsko Polskie nie strzelało do wkraczających żołnierzy 

Wehrmachtu (za każdym harcerzem szedł żołnierz niemiecki). Akcja ta trwała do 

2.09.1939 r. Następnie wysłany do obozu dla internowanych „Internierungslager”, 

skąd po kilku dniach wywiezieni zostali do Raciborza, gdzie przed zgromadzoną 

ludnością na rynku - zrobiono sąd polowy, oskarżając podczas bicia i poniżania jako 

morderców volksdeutschów. Z rynku odwieziony do więzienia w Rybniku, a po 

jakimś czasie zwolniony do domu. Niezależnie od doznanych szykan od 

hitlerowców – tym bardziej zaangażowany w działaniach harcerskiego ruchu oporu. 

Aresztowany drugi raz w nieustalonych okolicznościach – więziony był w obozie 

pracy. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 223-226, 

 

ZAMARSKI ARKADIUSZ, 

Urodzony w 1921 r. w Marklowicach, syn Alojzego i Łucji, harcerz DH w 

Marklowicach. Pod koniec wojny, w domu Zamarskich ukryli się dezerterzy 

Wehrmachtu oraz partyzanci AK. W nocy z 2 na 3.03.1945 r. gestapo urządziło 

obławę – ostrzeliwując dom, a następnie podpalili go. Zginęło wewnątrz w 

płomieniach 5 osób, między innymi Arkadiusz oraz jego rodzice i dwóch 

partyzantów. 
Bibliografia: Wykaz – Harcerskie ofiary II wojny światowej; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 78. 

 



ZAPART WŁADYSŁAW, 

Urodzony 24.12.1911 r. w Karwinie - Zaolzie. Po ukończeniu 

Seminarium Nauczycielskiego w Ostrawie, nauczyciel Polskiej 

Szkoły Ludowej w Marklowicach, działacz HPC w Karwinie i 

Marklowicach Dolnych. Po wybuchu wojny pracował jako górnik 

w kopalni „Barbara” w Karwinie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 27.01.1943 r. i 

więziony w Cieszynie.  

Z Cieszyna, w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz i tam rozstrzelany 

2.06.1043 r. - w grupie 32 współtowarzyszy. Według wystawionego aktu zgonu nr 

23374/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:17, 

określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 687, 1153; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy 
polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 115; Zbiory 

dokumentów K. Wójtowicza (poz. 237 wykazu); APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 860; M. Walczak, Ludzie nauki i 

nauczyciele polscy podczas II wojny światowej, Warszawa 1995 r. s. 770; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 
r. w Powiecie Karwina, s. 123; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z 

zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 93; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; informacja uzupełniona o dane z APMA-B; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, 

W-wa 1983 r., s. 127. 
 

ZAREMBOWICZ WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1918 r. we Wrocławiu, członek ZHP w Niemczech, drużynowy we 

Wrocławiu. Pracował w redakcji „Nowiny Codzienne” w Opolu. Podczas okupacji 

działał w wywiadzie polskiego ruchu oporu. Aresztowany, skazany został na karę 

śmierci. Więziony w obozach KL Buchenwald i KL Mauthausen. Zginął 30.03.1944 

r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 127. 
 

ZAROD HENRYKA, 

Urodzona w 1911 r. w Katowicach-Ligocie, zamieszkała w Sosnowcu. W czasie 

nauki w Seminarium w Sosnowcu, należała do drużyny starszoharcerskiej. Od 

początku okupacji hitlerowskiej, zaangażowana w działalność ruchu oporu. 

Kolporterka konspiracyjnych gazetek, utrzymywałam łączność z koleżankami - 

harcerkami, a od 1940 r. zajęła się tajnym nauczaniem.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 304. 
 

ZASĘP JADWIGA z d. WASIAK, 

Urodzona w 1908 r. w Dąbrowie Górniczej. W latach 1924-1929 uczennica 

Seminarium Nauczycielskiego w Łodzi i tam należała do DH im. Anieli Szycówny. 

Po ukończeniu seminarium – nauczycielka, pracowała w Kruszynie, w pow. 

radomskim gdzie zorganizowała DH żeńską, i prowadziła ją do czerwca 1936 r. 

Następnie przeniesiona do szkoły nr 2 w Gołonogu, gdzie objęła miejscową DH. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu – organizacji „Orła 

Białego”, kolporterka gazetki konspiracyjnej „Nasze Sprawy”, „Płomień”. 

Aresztowana 12.02.1943 r. wraz z mężem i 3-letnim synkiem Andrzejem. Najpierw 

więzieni przez gestapo w Gołonogu, a stamtąd przewiezieni do więzienia 

 



Sosnowcu. Męża osadzono w więzieniu przy Ostrogórce, zaś dziecko – Andrzeja, 

przewieziono do obozu dziecięcego do Kietrza. Jadwigę przetransportowano do KL 

Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 37633. Dnia 

17.01.1945 r. brała udział w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl. Tam załadowana do wagonu kolejowego i przetransportowana do 

KL Ravensbrück. Po 6 tygodniach z KL Ravensbrück przewieziona została do KL 

Neustadt-Gleve, gdzie przebywała do czasu wyzwolenia, tj. do 2 maja 1945 r. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 304-308. 
 

ZATLOUKAL JAN. 

Urodzony 12.12.1920 r. w Bielsku. Do harcerstwa należał od 

najmłodszych lat - do 1938 r. członek VI DH im. Jana 

Kilińskiego w Białej Krakowskiej. Następnie prowadził przy 

wymienionej szkole zastęp „Piratów” – jako pasjonat żeglarstwa. 

W 1936 r. brał udział w szkoleniu kadry instruktorskiej w 

Bielsku. W 1938 r. wstąpił jako ochotnik do szkoły lotniczej w 

Krakowie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., został 

ewakuowany do Rumunii.  

Przez Jugosławię i Afrykę dotarł do PSZnZ w Wielkiej Brytanii. W 1941 r. 

przeszkolony w RAF-ie. Jako lotnik Dywizjonu 303 brał udział w walkach nad 

Wielką Brytanią i Niemcami. Zginął 24.07.1944 r., zestrzelony z załogą samolotu 

nad Hamburgiem. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 128; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 96, 97, 98. 

 

ZAWADA ŁUCJA, phm, 

Urodzona w 1913 r. w Rudzie Śląskiej, i zamieszkała w tej miejscowości. Do ZHP 

wstąpiła w 1926 r., Prowadziła drużynę w Hajdukach Wielkich, od 1936-1938 r. 

pracowała w hufcu rudzkim w Orzegowie, od 1.09.1938 r. do wybuchu wojny 

hufcowa hufca nowobytomskiego oraz pracowała w Komendzie Chorągwi ZHP w 

Katowicach. W okresie od 1940 r. do końca wojny, w ramach Szarych Szeregów 

zaangażowana w pomoc dla więźniów oświęcimskich i ich rodzin (przesyłanie 

ubrań, lekarstw, korespondencji), pomoc dla jeńców oflagów, organizowanie 

tajnego nauczania, przeprowadzanie akcji określanych przez władze AK. W 1943 r. 

otrzymała stopień instruktorski podharcmistrza.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 143-148. 

 

ZDEBEL PAWEŁ, phm, 

Instruktor Środowiska harcerskiego z Niedobczyc k/Rybnika. W 

okresie okupacji hitlerowskiej prawdopodobnie zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Po wyzwoleniu w 1945 r. - wielokrotny 

członek kadry obozowej środowiska. Stopień instruktorski 

podharcmistrza nadano Rozkazem KH L4/74 z dn. 18.09.1974 r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 241. 

 

 

 



ZDECHLIKIEWICZ PIOTR, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 27.07.1922 r., zamieszkały w Michałkowicach – dzielnica Siemianowic 

Śląskich, harcerz 1 DH im. Adama Mickiewicza w miejscu zamieszkania. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - 

zajmował się organizacją punktów przerzutowych prasy konspiracyjnej oraz 

dostarczaniem blankietów dowodów osobistych dla ukrywających się Polaków. 

Aresztowany, i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 18.12.1940 r. zarejestrowany 

został w obozowej ewidencji jako więzień nr 7432. Zginął w tym obozie 16.06.1941 

r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 59; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 128; Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 163. 
 

ZDECHLIKIEWICZ WINCENTY, 

Urodzony w 1919 r. w Siemianowicach, zamieszkały w Michałkowicach. Od 1927 

r. harcerz DH im. Adama Mickiewicza w Michałkowicach. W nocy z 30.08. na 

1.09.1939 r. wraz z kolegami harcerzami, powstańcami – bronił zbrojnie kopalni 

„Michał” (wówczas zginął harcerz Ryszard Kot). Od początku okupacji 

hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej POP. Działalność w organizacji to kolportaż gazetek 

konspiracyjnych „Świt”, przeprowadzanie z terenu Śląska przez Brynicę do Polski 

centralnej - ściganych powstańców. W 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec, skąd powrócił w marcu 1941 r. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 165-166. 

 

ZGRABCZYŃSKI TADEUSZ, hm, 

Urodzony 26.08.1926 r. W okresie okupacji hitlerowskiej prawdopodobnie 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Od 7.10.1958 do 15.10.1959 r. 

komendant Hufca ZHP Rybnik-Powiat, a następnie od 15.10.1959 do marca 1969 r. 

Hufca Ziemi Rybnickiej.  

Członek Rady Hufca Ziemi Rybnickiej w okresie 1965-1971 r. W 

latach 1957-1960 instruktor na kursach drużynowych Centralnej 

Akcji Szkoleniowej. Wielokrotny organizator i komendant 

zgrupowań, obozów, kursów i zimowisk harcerskich. 

Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za 

Zasługi dla Hufca Rybnik”, „Honorową Odznaką Ofensywy 

Zuchowej”. Stopień instruktorski harcmistrza nadano Rozkazem 

KChK L6/61 z 15.05.1961 r. Odszedł na wieczną wartę 2.03.2007 

r.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 182. 

 

 



ZIAJA WŁADYSŁAW, HO, 

Urodzony 25.03.1920 r. w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

uczęszczał do wieczorowej szkoły zawodowej. Do harcerstwa wstąpił w 1936 r. do 

IV DH im. Zawiszy Czarnego w Bielsku, popularnie zwanej „Czarną Czwórką”. W 

1937 r. podjął pracę fizyczną w fabryce sukna, pracując tam do wybuchu wojny w 

1939 r. W 1937 r. wspólnie z T. Kurkiem założył pierwszą w Białej Krakowskiej 

pozaszkolną DH im. Jana Kilińskiego. Od sierpnia 1939 r. brał udział z całą drużyną 

w pracach Pogotowia Harcerskiego na terenie Białej Krakowskiej. Harcerze, jako 

ostatni wycofywali się z miasta przed najeźdźcą hitlerowskim, kierując się na Kęty, 

Wadowice, Skawinę do Krakowa. W miejscowościach tych służyli władzom 

gminnym, czy miejskim przy zabezpieczaniu mienia i bezpieczeństwa ludności 

ewakuowanej i tubylczej. Spod Krakowa wycofywali się do Sandomierza, a 

następnie z częścią rozproszonej grupy doszli do Biłgoraja. Po powrocie do Białej, 

podjął ponownie pracę w fabryce sukna. Otrzymał jednak z Arbeitsamtu nakaz na 

przymusowe roboty w Sagan (Żagań) - pracował u niemieckiego bauera. Po kilku 

miesiącach uciekł do Generalnej Guberni i ukrywał się w rodzinnej wsi swej matki 

Bieńkówce, gdzie pracował w rolnictwie aż do końca wojny. Po powrocie do 

Bielska-Białej, gdy powstała Harcerska Spółdzielnia „Beskid”, został w niej 

sprzedawcą, a następnie kierownikiem sklepu i zastępcą kierownika spółdzielni. W 

tym samym czasie uzupełniał wykształcenie, kończąc na kursach wieczorowych 

gimnazjum i zdając maturę. Przez cały ten okres był czynnym członkiem ZHP w 

Hufcu Harcerskim w Bielsku-Białej. Posiadał stopień instruktorski Harcerza Orlego. 

Odszedł na wieczną wartę. 21.05.1987 r 
Bibliografia: Biogram oparty o opracowanie hm Ewy Kossowskiej. 

 

ZIELEŹNIK JAN, 

Urodzony 9.06.1905 r. w miejscowości Orliczka, pow. poznański, mieszkaniec 

Knurowa, pow. rybnicki, harcerz DH w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu w Knurowie. Aresztowany i 

przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

5386. Zginął w tym obozie 14.11.1940 r. 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 

Polskie, s. 284; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 128. 
 

ZIELEŹNIK JAN, 

Urodzony 19.11.1912 r. w miejscowości Krempa, pow. Wielkie Strzelce, 

mieszkaniec Knurowa, harcerz I DH im. Henryka Dąbrowskiego w Knurowie. W 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, jako współorganizator miejscowej-

harcerskiej tajnej knurowskiej organizacji ruchu oporu, odpowiadał za zbieranie 

wiadomości o sytuacji międzynarodowej i działaniach frontowych oraz 

rozpowszechnianie ich wśród zaufanych rodaków. Członkowie organizacji 

przeprowadzali sabotaże w zakładach pracy - unieruchamianie różnych maszyn i 

urządzeń, doprowadzili do wykolejenia pociągów towarowych na linii Knurów - 

Szczygłowice i do wykolejenia kolejek w kopalni „Knurów”. Aresztowany 

2.06.1942 r., i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po 

przesłuchaniach przetransportowany do KL Auschwitz. Następnie, przeniesiony do 

KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 205-207. 



ZIELEŹNIK JÓZEF, hm, 

Urodzony 2.12.1904 r. w Hałcnowie, pow. bielski, mieszkaniec Bielska. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Seminarium 

Nauczycielskim w Białej Krakowskiej. W 1927 r. został skierowany przez 

Inspektorat Szkolny w Bielsku do pracy w Szkole Powszechnej w Szczygłowicach, 

pow. rybnicki. Przez cały okres swojej pracy nauczycielskiej zaangażowany w 

działalność na rzecz Związku Nauczycielskiego w Katowicach. Był także bardzo 

aktywny w organizacji harcerskiej już w Bielsku, uzyskał stopień instruktorski 

harcmistrza, drużynowy w Knurowie. Ponadto należał do Związku Zachodniego, 

Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach - w 1928 r. był założycielem i 

dyrygentem chóru w Szczygłowicach. Aresztowany w kwietniu 1940 r., przez kilka 

miesięcy przebywał w KL Dachau, a następnie przesłany do KL Mauthausen, gdzie 

zginął 16.11.1941 r. 
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 130; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 
ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 
„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 99; Kronika Beskidzka – lista ofiar 

mieszkańców Podbeskidzia.  

 

ZIELINA HELENA z d. PUSTÓWKA, 

Urodzona 25.05.1910 r. w Łazach, zamieszkała w Cieszynie, żona 

lekarza Jana Zeliny, nauczycielka, w młodości aktywna harcerka 

DH. Aresztowana w grudniu 1940 r. i wywieziona do Łodzi, a 

stamtąd 1.01.1942 r. przeniesiona do Konstantynowa. Od 

28.11.1942 r. ponownie przetransportowana do Łodzi gdzie 

przebywała do czerwca 1944 r. Zwolniona do domu. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej harcerki. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 
kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (196). 

 

ZIELIŃSKA MARIA z d. GEMBICKA, 

Urodzona w 1912 r. w Sosnowcu. W 1931 r. ukończyła Seminarium Nauczycielskie 

w Sosnowcu. W czasie studiów należała do żeńskiej drużyny starszoharcerskiej. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej Orzeł Biały. Mieszkając na terenie Będzina brała udział w tajnym 

nauczaniu. W 1941 r. zwolniona z posady nauczycielki i przed wywiezieniem do 

Niemiec udało jej się znaleźć pracę w magistracie w Czeladzi w charakterze 

pracownicy biurowej. Mieszkała na Piaskach, wówczas należących do Będzina. W 

połowie 1944 r. ostrzeżona, że jest donos w policji o tajnym nauczaniu i możliwość 

aresztowania, ukrywała się do końca okupacji.  
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 309. 
 

ZIELIŃSKI FELIKS, 

Urodzony 6.05.1905 r., Kapelan Hufca Harcerzy w Żorach. Aresztowany wiosną 

1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen. Zginął w tym ostatnim obozie 13.12.1940 r. - z wycieńczenia. 
Bibliografia: Archiwum domowe hm. Longina Musiolika. 
 

 



ZIELONKA WILHELM, 

Urodzony 2.02.1918 (lub 25.02.1908) r. w Suchej Górnej – Zaolzie, i zamieszkały 

w tej miejscowości, harcerz DH w Suchej Górnej, pracował jako górnik. 

Zastrzelony w nieustalonych okolicznościach w Suchej Górnej 15.09.1944 r. - obok 

własnego domu. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 91; Harcerskie Ofiary Drugiej 

Wojny Światowej, s. 132; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 178; 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego. 

 

ZIEMBIŃSKI ZYGFRYD, phm, 

Urodzony w 1909 r. w Sosnowcu. Od 1917 r. należał do ówczesnego skautingu - 

była to 8 DH im. Tadeusza Kościuszki. W 1921 r. uczył się w Gimnazjum im. 

Staszica, i tam należał do 2 DH. Po ukończeniu Gimnazjum, przeniósł się do 

Prywatnej Szkoły Handlowej w Sosnowcu – z maturą w 1930 r. W 1932 r. został 

powołany do Komendy Chorągwi na stanowisko sekretarza. W 1934 r. otrzymał 

stopień instruktorski podharcmistrza. Do wybuchu wojny pełnił funkcje: kierownika 

Wydziału Ogólnego Komendy Chorągwi oraz kierownika Wydziału Obozów i 

Turystyki. W tymże czasie był jednocześnie przez 2 lata drużynowym 8-mej i 70-tej 

DH. W 1937 r. aż do wybuchu wojny pracował początkowo w starostwie w 

Świętochłowicach, a po jego likwidacji w starostwie w Katowicach. Do końca 

okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu. Nieznany jest dalszy los tego 

harcerza. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 310-313. 
 

ZIEMICKI BOGUSŁAW, 

Urodzony 28.01.1913 r., mieszkaniec Rybnika. W okresie 

międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął 28.09.1939 r. w walce z 

hitlerowskim agresorem pod Babicami k/Warszawy.  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 

2013 r., s. 76; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 128. 
 

ZIEMOWSKI FELIKS, 

Urodzony w 1899 r. w Mozsgou - Węgry, mieszkaniec Tarnowskich Gór, syn Jana, 

harcerz DH w miejscu zamieszkania. Maszynista kolejowy. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany, i 

przetransportowany do więzienia w Katowicach. Zginął 13.06.1942 r. - ścięty 

gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 34; Praca zbiorowa, Wszystko co 

nasze, W-wa 1983 r., s. 128. 
 

ZIMNOL ALOJZY,  

Mieszkaniec Tychów, harcerz DH im. Bolesława Chrobrego w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Zginął w walce zbrojnej z hitlerowskich agresorem – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 134. 

 



ZIMNY JAN, 

Urodzony w 1917 r. w Rydułtowach, harcerz DH z Rybnika, w 1937 r. absolwent 

Gimnazjum w Rybniku. Elew Szkoły Podchorążych i podchorąży plutonowy 11 PP 

w Tarnowskich Górach. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Zginął we wrześniu 1939 r. – nieznane są okoliczności, miejsce i 

dokładniejsza data śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 128. 
 

ZIMNY JÓZEF, 

Urodzony 15.08.1903 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Harcerz IX DH im. 

Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Górnik, członek POW Górnego Śląska, 

były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach przedwojennych ochotnik 

wojska polskiego – plutonowy. Po powrocie do domu z kampanii wrześniowej w 

1939 r. został aresztowany 26.09.1939 r. i przebywał dziewięć miesięcy w więzieniu 

w Katowicach. Następnie, przekazany został do KL Buchenwald, gdzie zginął 

18.06.1940 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 204; Materiały archiwalne J. Delowicza; Elżbieta i Zbigniew 
Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 2013 r., s. 85. 

 

ZIMNY PAWEŁ, 

Urodzony 30.05.1917 r. w Rydułtowach, mieszkaniec Rybnika. 

W okresie międzywojennym harcerz IV MDH przy Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku. Tuż przed wybuchem wojny ukończył 

podchorążówkę przy 73 pp. W Katowicach. Zmobilizowany, 

(stop. wojsk. plutonowy podchorąży) brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Poległ 1.09.1939 r. w walce z 

hitlerowskim agresorem w okolicach Biłgoraja  
Bibliografia: Elżbieta i Zbigniew Soroczan, Z dziejów Rybnickiego Harcerstwa, Katowice 
2013 r., s. 76; Harcerskie Zbliżenia cz. II, Rydułtowy 2010 r., s. 80. 

 

ZJAWIN ZBIGNIEW, 

Urodzony 8.08.1924 r., zamieszkały w Skoczowie, harcerz I DH w miejscu 

zamieszkania. Zmobilizowany, nieznane są okoliczności jak dostał się na Zachód – i 

zaciągnął do PSZnZ. Poległ 25.09.1944 r. jako kapral podchorąży I Samodzielnej 

Brygady Spadochronowej w Osterbeck k/Arnhem.  
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej oprac. 

Tadeusz Kopoczek. 

 

ZMEŁŁTY ADOLF ks., 

Urodzony 1.07.1913 r. w Zabłociu k/Bogumina - Zaolzie, 

narodowości polskiej, pastor, ksiądz katecheta. Kształcił się w 

Gimnazjum w Orłowej - matura w 1933 r. Teologię ewangelicką 

studiował w Bratysławie. Działacz harcerski - drużynowy I 

DHPC w Zabłociu. Katecheta w Czeskim Cieszynie. Przez kilka 

miesięcy pracował jako opiekun w zakładach dobroczynnych w 

Austrii. Po powrocie znalazł pracę jako katecheta w zborze 

cieszyńskim.  

 

 



Pracował wśród młodzieży ewangelickiej oraz akademickiej „Jedność”. 

Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a 

stamtąd przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 22023. Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen. Od 22.04.1940 r. chorego na nerki ponownie przewieziono do KL Dachau 

gdzie zmarł 30.04.1941 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; W cieniu Śmierci Ewangelicy – ofiary prześladowań w czasie 

II wojny światowej, praca zbiorowa Warszawa 1970 r. s. 17; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy 
podczas II wojny światowej, Warszawa 1995 r. s. 781-782; J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau 

(Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 261; ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie 

koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 285; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 244 wykazu); 
Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 189; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 58, 193. 
 

ZOREMBIK ANTONI, 

Mieszkaniec Rudy Śląskiej, działacz RPH w miejscu zamieszkania, powstaniec 

śląski, uczestnik obrony Śląska w 1939 r. Zginął w nieznanych okolicznościach 

2.09.1939 r. w Czarnym Lesie k/Nowego Bytomia. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 128. 
 

ZUBEREK RUDOLF, 

  

 

 

 

 

 

 
Urodzony 11.02.1906 r. we Frysztacie - Zaolzie, syn Rudolfa i Marii z d. Rojczyk, 

zamieszkały w Cieszynie, narodowości polskiej, brat Alojza. Po ukończeniu szkoły 

średniej, nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej w Cieszynie, współpracował 

z redakcja „Dziennika Polskiego”, pełnił funkcję naczelnika Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. W młodości zaangażowany w działalność harcerską w 

miejscowości urodzenia - założyciel l DHPC we Frysztacie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej pracował w kopalni, działał też w organizacji konspiracyjnej OOB, 

później żołnierz ZWZ. Aresztowany 18.11.1941 r. wraz z bratem Alojzym i wpierw 

uwiezieni w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach, został 

przesłany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

33222. Zginął w tym obozie 29.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

13180/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:05, 

określenie przyczyny zgonu to: „Gesichtsrose bei Fleckfieber” (róża przy tyfusie 

plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 170; Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski 

Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 116; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 245 wykazu); M. Walczak, 

Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 782; 
APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1178; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 81; J. 

Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum 

 



Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 67; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej 

oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; informacja uzupełniona o dane z 

APMA-B. 
 

ZWYRTEK MARIA z d. KAWULOK,  

Urodzona 18.03.1918 r. w Mostach – Zaolzie, zamieszkała w 

Łomnej Dolnej, nauczycielka, harcerka – drużynowa DH w 

miejscu zamieszkania. Aresztowana 21.05.1940 r. w Jabłonkowie 

za działalność antyniemiecką i krótko uwięziona w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Ravensbrück, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 3632. W obozie należała do konspiracyjnej 

drużyny harcerek starszych „Mury” zastęp „Cegieł” – była 

szczególnie aktywna w dożywianiu współwięźniarek.  

Zwolniona z obozu 27.08.1942 r. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. 

pracowała w Polskiej Szkole w Łomnej. Aktywnie działała w Polskim Związku 

Kulturalno-Oświatowym z siedzibą w Czeskim Cieszynie. 
Bibliografia: Archiwum dr. płk. rez. M. Starczewskiego. 
 

ZYDACZEWSKI STEFAN, 

Mieszkaniec Sosnowca, harcerz DH - działacz harcerski w miejscu zamieszkania. 

W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – kolporter prasy 

konspiracyjnej „Nasze Sprawy” i inne. Aresztowany i przetransportowany do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., 
 

ZYGMUNT HALINA, pseud. „Kalina”, 

Urodzona 7.11.1919 r. w Kielcach, zamieszkała w Dąbrowie Górniczej, córka 

znanego działacza niepodległościowego w Zagłębiu Dąbrowskim – Walentego 

Zygmunta (w latach 1905-1918). Harcerka DH w miejscu zamieszkania, 

absolwentka Gimnazjum w Sosnowcu, działaczka oświatowa i PCK. Od 

października 1939 r. zaangażowana w działalność ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej OOB, sekcja sabotażowo-dywersyjna. Zajmowała się przenoszeniem 

broni i materiałów wybuchowych, jak również kolportażem prasy konspiracyjnej 

„Nasze Sprawy”. Aresztowana 3.03.1941 r. i więziona w Mysłowicach, następnie 

Świdnicy, Kłodzku. Skazana na śmierć przez Volksgerichtshof w Kłodzku – wyrok 

wykonano przez ścięcie gilotyną 30.04.1943 r. we wrocławskim więzieniu, 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 128; Szymon Kędryna i Andrzej Szefer, 
Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji  – Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut 

Naukowy, Katowice 1971 r., s. 116; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 

455. 
 

ZYSKA ERYK, 

Urodzony w 1915 r. w Królewskiej Hucie – Chorzów, prac. Magistratu w 

Chorzowie, brat Jozefa i Rudolfa, długoletni drużynowy DH w miejscu 

zamieszkania. We wrześniu 1939 r. aktywny przywódca młodzieży zorganizowanej 

w Pogotowiu Harcerzy, uczestniczącej w obronie Śląska (szczególnie Chorzowa i 

Katowic). Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu 

– w organizacji konspiracyjnej SZP, POP w Chorzowie – udostępnił swoje 

 



mieszkanie na drukarnię prasy konspiracyjnej i punkt spotkań młodzieży z ruchu 

oporu. Organizator kolportażu prasy podziemnej. Aresztowany 24.03.1940 r. po 

rewizji w domu. W czasie przesłuchań przez Niemców nieludzko bity i 

maltretowany. Na rozprawie sądowej zasądzony wyrok śmierci – został ścięty 

gilotyną 14.06.1940 r. we Wrocławiu. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 129. 

 

ZYSKA JÓZEF, 

Urodzony w 1918 r. w Królewskiej Hucie - Chorzów, i zamieszkały w tej 

miejscowości, brat Eryka i Rudolfa, harcerz 16 DH w miejscu zamieszkania, student 

AH w Krakowie. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

ruchu oporu – współorganizator chorzowskiego ZWZ. Aresztowany 1.05.1940 r. w 

łapance ulicznej, przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w ewidencji 

obozowej jako więzień nr 7991. Po zwolnieniu z obozu zobowiązany był do 

codziennego zgłaszania się na gestapo. Odszedł na wieczną warte w grudniu 1943 r. 

na gruźlicę, której nabawił się w obozie. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 129. 
 

ZYSKA RUDOLF, 

Urodzony w 1919 r. w Królewskiej Hucie - Chorzów, i zamieszkały w tej 

miejscowości, brat Eryka i Józefa, drużynowy zuchów „Kosynierów” w Chorzowie. 

W 1939 r. zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, zginął we wrześniu 1939 r. 

w starciu z hitlerowskim agresorem w okolicach Skarżyska. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 129. 

 

ŻABICKI KAZIMIERZ, 
Mieszkaniec Strzemieszyc, brat Stefana. harcerz 7 DH im. Bartosza Głowackiego w 

miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w 

Kielcach, gdzie zginął podczas przesłuchania. 
Bibliografia: Bohaterowie spod znaku lilijki, s. 299-300. 
 

ŻABICKI STEFAN, phm, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony w 1914 r. w Ostrowach Górniczych, pow. będziński, syn Michała, harcerz 

47 ZDH im. Lisa Kuli i instruktor hufca ZHP w Strzemieszycach, stopień 

instruktorski podharcmistrz, lekarz medycyny. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB. 

Aresztowany 5.12.1940 r., uwięziony w sosnowieckim więzieniu Radocha. Stamtąd, 

18.03.1941 r. przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 11016. Zginął w tym obozie 20.08.1942 r. - rozstrzelany na bloku 11 

 



wraz z grupą 56 więźniów z rejencji katowickiej (w odwet za spalenie przez 

członków ruchu oporu dworów niemieckich).  

Postscriptum: W 1943 r. zginęli również jego ojciec - w obozie pracy w Będzinie, 

oraz brat Kazimierz – w KL Auschwitz.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 129. 

 

ŻABNICKA MARIA z d. BUŁKA, 

Urodzona 4.06.1918 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, córka Jana i Anny z d. 

Bułka, zamieszkała w Żabnicy, pow. żywiecki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

uczyła się w Szkole Średniej-Zawodowej w Bielsku. Harcerka w ŻDH przy Szkole 

Zawodowej Żeńskiej Macierzy Szkolnej w Bielsku. Z zawodu – krawcowa. Od 

jesieni 1939 r. zaangażowała się jako łączniczka w organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK, pracowała w schronisku na Rysiance - będącego wówczas w rękach 

Niemców. Aresztowana l.08.1943 r. i przewieziona na posterunek policji w 

Węgierskiej Górce, następnie do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie 

przesłana do KL Auschwitz, gdzie 15.09.1943 r. zarejestrowana została w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 62353. Zginęła w tym obozie 14.12.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 34765/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 11:50, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei 

Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 592; Wł. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, Nakładem Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Żywieckiej; Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II 
wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 129; Dokument Komendy Chorągwi 

Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy 

Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z 
hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu 

Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 18, 19; APMA-B Księga 

zgonów, t. 24, s. 1255; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 456; Praca 
zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 129. 
 

ŻARNOWSKI BOLESŁAW, 

Urodzony 10.03.1923 r. w Białej Krakowskiej, syn Wojciecha i Zofii. Szkołę 

Powszechną ukończył w Białej, a następnie kontynuował naukę w Państwowym 

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku, gdzie wstąpił do harcerstwa. Od piątej 

klasy gimnazjalnej przeniósł się do Gimnazjum w Wadowicach. Podczas okupacji 

hitlerowskiej, jako członek Pogotowia Harcerzy, po utworzeniu harcerskiego 

podziemia antyhitlerowskiego, należał do grupy łączników „Szarych Szeregów”, 

„Orla Brać”. Zginął 28.10.1942 r. - zastrzelony przez Niemców przy próbie 

przekroczenia granicy austriacko-szwajcarskiej w Schwarzwaldzie.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 

światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 130; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 
ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 

Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 100, 101; Kronika Beskidzka – lista ofiar 
mieszkańców Podbeskidzia. 

 

ŻELASKIEWICZ JANUSZ, 

Urodzony w 1925 r. w Dąbrowie Górniczej, i zamieszkały w tej miejscowości, 

harcerz 55 ZDH w miejscu zamieszkania, uczeń szkoły Górniczo-Hutniczej w 

Dąbrowie Górniczej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 



działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Zginął 

8.09.1943 r. w Proszowicach w zbrojnej akcji partyzanckiej.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130. 
 

ŻELAZO ANTONI, 

Mieszkaniec Pszczyny, drużynowy DH w miejscu zamieszkania, uczeń liceum 

pedagogicznego. We wrześniu 1939 r. obrońca Pszczyny z bronią w ręku. Zginął 

3.09.1939 r. zastrzelony przez wkraczających do Pszczyny Niemców. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130. 
 

ŻELEŹNIK JÓZEF, 

Urodzony 2.03.1909 r. Nauczyciel w Krywałdzie, pow. rybnicki, jeden z czołowych 

organizatorów ruchu harcerskiego w Krywałdzie założyciel DH w Rychwałdzie - 

Zaolzie. Aresztowany zaraz pierwszego dnia hitlerowskiej okupacji tj. 1.09.1939 r., 

przetransportowany został do KL Mauthausen, gdzie zginął 8.09.1941 r. 
Bibliografia: Szymon Kędryna i Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji – Księga Pamiątkowa, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 117; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 
Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130. 
 

ŻERTKA ELŻBIETA, pseud. „Irenka”, 

Urodzona 11.09.1921 r. w Strumieniu, córka Karola i Matyldy z d. Mizera. 

Przedwojenna harcerka Chorągwi Śląskiej ZHP. Mieszkanka Żor, pow. rybnicki, 

urzędniczka. Od 1939 r. zaangażowana w działalność konspiracyjną. Wpierw 

wykonywała funkcję kuriera w Rybnickim Inspektoracie SZP, a następnie była 

członkiem wywiadu w grupie Jana Margicioka – szefa wywiadu podinspektoratu 

cieszyńsko-zaolziańskiego. Zbierała między innymi informacje o NSDAP, policji 

wojskowej, wojsku niemieckim, zdobywała blankiety do wyrabiania fałszywych 

dokumentów dla ukrywających się działaczy AK. Aresztowana razem z bratem 

Karolem 17.03.1943 r. w Strumieniu (na wskutek rozbicia siatki wywiadowczej 

„Augusta”) i osadzona w więzieniu w Cieszynie a stamtąd przesłana do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przewieziona do KL Auschwitz, a tam po 

wyroku sądu doraźnego (Standgericht) z dn. 29.02.1944 r. skazana na śmierć i tego 

samego dnia wywieziona wraz z innymi więźniami do krematorium IV w Birkenau, 

gdzie została zagazowana. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 707; K. Ochman, Pomnik ofiar hitleryzmu w Strumieniu, 1997, s. 30; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130; Słownik uczestniczek walki o niepodległość 

Polski 1939-1945., W-wa 1988 r., s. 458. 
 

ŻERTKA KAROL, 

Urodzony 2.12.1919 r. w Strumieniu, syn Karola i Matyldy z 

Mizerów, brat Elżbiety, mieszkaniec Żor, powiat rybnicki. W 

szkole powszechnej był aktywnym członkiem i młodzieżowym 

działaczem ZHP. Dzięki staraniom nauczycieli szkoły 

powszechnej rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum w 

Żorach. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażował 

się w działalność konspiracyjną – walcząc z okupantem.  

W sierpniu 1942 r. wciągnięty przez Jana Margicioka do pracy wywiadowczej w 

konspiracyjnej organizacji ZWZ/AK. Do niego należało zbieranie informacji o 

 



policji, SA, SS, NSKK, transportach wojskowych, liczbie osób powoływanych do 

Wehrmachtu, zarządzeniach władz przeciwko Polakom itp. Aresztowany 

17.03.1943 r. i po przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie, przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL Auschwitz. 

Po wyroku Sądu doraźnego (Standgericht) z dn. 29.02.1944 r. skazany na śmierć. 

Wyrok wykonano w tym samym dniu – w krematorium IV w Birkenau, został 

zagazowany wraz z siostrą Elżbietą i około 160 innymi więźniarkami i więźniami. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 707; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 101; K. Ochman, Pomnik ofiar hitleryzmu w Strumieniu, 

1997, s. 29; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132; 

T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego; Szymon Kubiesa, Harcerze w hitlerowskim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau; Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130. 

 

ŻMIJA WILHELM, 

Urodzony w 1923 r., zamieszkały w Suchej Górze – dzielnica Bytomia, harcerz 8 

DH im. Jana Zamojskiego w miejscu zamieszkania. Powołany przymusowo do 

wojska niemieckiego (Wehrmachtu) zdezerterował. Niestety, 12.12.1941 r. został 

aresztowany w czasie ucieczki i za dezercję skazany na karę śmierci. Został 

rozstrzelany 22.02.1942 r.  
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130. 
 

ŻMUDA AUGUSTYN, phm, 

Urodzony w 1916 r. w Rudzie Śl., i zamieszkały w tej miejscowości, syn Emila, 

harcerz DH „Szczęść Boże” i drużynowy Kręgu Starszoharcerskiego przy Domu 

Harcerza w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski podharcmistrz. Podczas 

okupacji, od września 1939 r. organizator tajnego harcerstwa, komendant placówki i 

hufca w Rudzie Śl. Aresztowany 15.02.1943 r. i przetransportowany do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie w 1944 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 130. 
 

ŻOCZEK ROMAN, HR,  

Urodzony 21.01.1915 r. w Dziedzicach, syn Franciszka i Joanny z 

d. Kieloch. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Dziedzicach, 

gdzie w 1927 r. wstąpił do DH im. ks. J. Londzina. Pełnił funkcje 

od zastępowego do drużynowego, uzyskał stopień instruktorski 

Harcerza Rzeczypospolitej. Prowadził drużynę młodszoharcerską 

od 1934 do 1936 r. przy Szkole Podstawowej w Dziedzicach 

(obecnie Szkoła Podstawowa nr 7). W roku 1936 ukończył 

przeszkolenie żeglarskie i zorganizował drużynę starszoharcerską 

pozaszkolną wodną, i prowadził ją aż do wybuchu wojny.  

Po ukończeniu Państwowej Szkoły Przemysłowej pracował jako technik-

włókiennik. Z chwilą wybuchu wojny, 2.09.1939 r. podjął ucieczkę z Dziedzic i 

dotarł pod Równe, gdzie zaciągnął się do wojska polskiego. Pod dowództwem gen. 

J. Kleeberga walczył pod Kockiem. W czasie bitwy został ciężko ranny w głowę, w 

wyniku czego odszedl na wieczną wartę 8.10.1939 r.  
Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny 
światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 131; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej 

ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – 

ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty 
z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

 



im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach - 1987 r., s. 4; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała 
Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego 

„Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 102. 

 

ŻYDACZEWSKI STEFAN, 

Urodzony w 1903 r. w Sosnowcu, i zamieszkały w tej miejscowości, działacz 

harcerski hufca ZHP w miejscu zamieszkania, działał w harcerskim klubie 

narciarskim. Technik kotłowy. Aresztowany w grudniu 1942 r. i przewieziony do 

KL Auschwitz. Zginął w tym obozie w maju 1943 r. 
Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 131 
 

ŻYŁA JÓZEF, 

Urodzony 16.09.1914 r. w Lutyni Górnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, student gimnazjum, urzędnik. W młodości zaangażowany w 

działalność harcerską w Orłowej – komendant hufca męskiego HPC w Orłowej, 

członek Macierzy Szkolnej i Związku Polaków w Czechosłowacji. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ. Aresztowany 10.03.1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu 

w Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 24.08.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 710; Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 87; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z 

zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 111; informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 
 

ŻYŁKA WANDA, pseud. „Krawcowa”, 

Urodzona 2.04.1914 r. w Będzinie, córka Antoniego i Bronisławy 

z d. Plutecka. Ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie 

Rzemiosł w Warszawie, następnie nauczycielka Żeńskich Szkół 

Rzemiosł w Sosnowcu i Gimnazjum Żeńskiego w Będzinie, 

opiekunka drużyn harcerskich w tych szkołach. W latach 1936 - 

1939 nauczycielka w Białej Podlaskiej. Latem 1939 r. w Istebnej 

ukończyła kurs PWK - przysposobienia do obrony kraju. Wybuch 

wojny zastał ją u rodziców w Będzinie.  

Tam też brała udział w organizowaniu tajnego nauczania (w Będzinie i Sosnowcu). 

Od grudnia 1940 r. zaangażowana w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK - łączniczka i szyfrantka. W swoim mieszkaniu prowadziła 

skrzynkę kontaktową Komendy Okręgowej Śląsk, prowadziła sekretariat Oddziału 

Łączności Konspiracji Komendy. Jeździła do szpitala do Czeladzi gdzie od 

przychylnych pielęgniarek otrzymywała lekarstwa, które z kolei przesyłała do 

organizacji przyobozowych KL Auschwitz – pomagającym więźniom. Aresztowana 

w 1942 r. i osadzona w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a po przesłuchaniach, 

przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 25.11.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 42166/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 9:50, określenie przyczyny zgonu to: plötzlicher 

Herztod (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 673; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 84; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945., W-

wa 1988 r., s. 460. 
 

 



ŻYWCZOK FLORENTYNA z d. KUBIENA, 

Urodzona 25.05.1899 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka Józefa i Barbary z d. Pawlor. W okresie 

szkolnym, bardzo aktywna harcerka DH w Karwinie. Aresztowana 

25.08.1943 r. za przynależność syna do ZWZ. Prawdopodobnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd przewieziona do 

KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 61413. Zginęła 7.12.1943 r.  

Według wystawionego aktu zgonu nr 33692/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 8:40, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei 

Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 591; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 688; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

106; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 93; Materiały archiwalne 
Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; informacja uzupełniona o dane z 

APMA-B. 
 

ŻYWCZOK MIECZYSŁAW, 

Urodzony 1.09.1923 r. w Chorzowie, zamieszkały w Karwinie - Zaolzie, harcerz w 

DH. Od początku okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej AK 

pseud. „Harcerz”, kolejarz. Aresztowany i zastrzelony przez hitlerowców 

25.08.1943 r. - w egzekucji zbiorowej w Karwinie. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 94;Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny, s. 132; Harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej oprac. Tadeusz Kopoczek; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Objaśnienia przypisów. 
1. - mojego „krajana”, komendanta Chorągwi Śląskiej w Katowicach, członka władz 

naczelnych harcerstwa polskiego, członka sztabu konspiracyjnej organizacji Polskie Siły 

Zbrojne, żołnierza ZWZ. 

2. Jan Margiciok, organizator i szef wywiadu wpierw w Inspektoracie Rybnickim ZWZ/AK, 

a następnie w podinspektoracie cieszyńsko-zaolziańskim.  

3. DHPC – Drużyna Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej. 

4. Zdrajca – agent gestapo Stanisław Ryszard Dembowicz pseud. „Radom”, „Bolesław 

Śmiały” – posiadał dwa imiona lecz częściej używał imienia Stanisław. Wg J. Niekrasza, Z 

dziejów AK na Śląsku, Dembowicz przedstawiał się jako oficer w randze majora oraz 

inspektora nigdy nie istniejącego Inspektoratu Oświęcimsko-Bielskiego, potrafił zdobyć 

zaufanie księży i kierownictwa żywieckiego ruchu konspiracyjnego. Do pomocy miał 

wspólnika Mieczysława Mólkę-Choynowskiego, rzekomego zbiega z KL Auschwitz 

(ucieczka sfingowana przez gestapo). W wyniku ich „działalności” aresztowani zostali 

członkowie w Inspektoracie Bielskim ZWZ/AK, głównie w nocy z 25/26.09.1942 r. 

Dembowicz, jak i Mólka-Choynowski, zostali skazani przez WSS i zginęli z rąk 

partyzantów.  

5. Pod koniec października 1939 r. nauczyciel Stanisław Czapla, w Szkole Handlowej w 

Zawierciu, powołał przy wsparciu dyrektora tejże szkoły - Wacława Chrzanowskiego, zespół 

redakcyjny lokalnej gazetki „Płomień”. W listopadzie 1939 r. redakcja gazetki zawiązała się z 

organizacją konspiracyjną „Płomień”. Organizacja została zdekonspirowana 18.09.1940 r. i 

nastąpiły masowe aresztowania członków organizacji - w sumie około 120 osób. 

6. W czasie drugiej wojny światowej – obóz dla jeńców wojennych (szeregowców i 

podoficerów w Niemczech). 

7. „Płomień” - nazwa lokalnego pisma – gazetki szkolnej, założonej przez nauczyciela 

Stanisława Czapla w Szkole Handlowej w Zawierciu pod koniec października 1939 r. W 

listopadzie 1939 r. redakcja gazetki rozszerzyła działalność i zawiązała się z podziemną 

organizacją „Płomień” której założycielami byli: Wacław Chrzanowski, Stanisław Czapla, 

Urszula Leszczyńska (polonistka Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w 

Zawierciu), Franciszek Majczak, Janina Nowacka, Jóżefa Ważanka-Jabczyńska. 

8. Kończyła się potęga III Rzeszy, a mimo to, ludobójcze cele hitlerowców nadal były 

skrupulatnie realizowane. Niemal w przededniu kapitulacji Niemiec, najwyższy dowódca 

SS, Heinrich Himler 14.04.1945 r., przekazał rozkaz do komendantów wszystkich obozów 

koncentracyjnych, żeby żaden więzień nie dostał się w ręce aliantów a zatem, by 

zlikwidować wszystkich więźniów. Dowódca KL Neuengamme, komendant SS-

Sturmbannführer Max Pauly, potraktował ten rozkaz na tyle poważnie, że w dniach 22 – 

30.04.1945 r., wyprowadzono kolumny więźniów tego obozu do Lubeki, i tam załadowano 

ich na cztery statki: „Athenę”, „Thielbeck”, „Cap Arconę” i „Deutschland” – razem około 

12000 więźniów. Ze statku Cap Arcona z 4600 więźniów zginęło 4250, z Thielbeck z 2800 

więźniów zginęło 2750, uratowało się 50 więźniów, w tym 22 Polaków. Athen z 2400 

więźniami uniknął katastrofy, bowiem jego kapitan, wbrew protestom oficerów SS, zawinął 

do portu Neustadt i tym samym uratował życie więźniów. Z ogólnej liczby 700 esesmanów 

pilnujących więźniów na statkach, uratowanych zostało 600. 

9. Dnia 20.03.1942 r. hitlerowcy podczas publicznej egzekucji powiesili w cieszyńskim 

Lasku Miejskim 24 żołnierzy ZWZ AK.  

10. Dnia 25.01.1943 r. odbyło się pierwsze posiedzenie sądu doraźnego w 1943 r. w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po wyroku skazującym na śmierć, 6 kobiet i 40 

mężczyzn (w tym 22 członków Armii Krajowej Inspektoratu Bielskiego przewieziono do 

KL Auschwitz i tego samego dnia zostali rozstrzelani. 



11. Sondergericht - sąd specjalny, sądził przestępstwa z ustawy o ochronie narodu i państwa, 

wykorzystywane do eksterminacji przeciwników politycznych w latach okupacji niemieckiej 

w Polsce, tj. w okresie od 1939r. do 1945r. 

12. Na przełomie lat 1919/20 założono w Gimnazjum drużynę harcerską im. Kazimierza 

Pułaskiego, która liczyła 40 uczniów w wieku od 12 do 20 lat i dzieliła się na 4 zastępy. 

Opiekunem był Antoni Bałut. Swoją działalność rozwijało równocześnie Koło Przyjaciół 

Harcerza.  

13. Paczuszka owinięta w papier pakunkowy i związana sznurkiem, dostała się do obozu z 

mało wartościową odzieżą rabowaną w całej Polsce, przywożoną do KL Ravensbrück celem 

przesortowania przez więźniarki i przerobienia. Przy sortowaniu nowego transportu, jedna z 

więźniarek zauważyła niewielką paczkę mocno związaną sznurkiem. Wsunęła ją pod 

bieliznę, a gdy dozorczyni wyszła, wyjęła paczkę, przecięła sznurek. Po usunięciu 

opakowania, okazało się, że jest to równo złożony amarantowy materiał z haftami - sztandar 

harcerski z jedwabnego brokatu o wymiarach około 1 metra na 80 cm. Z jednej strony był 

amarantowy z Orłem Białym stylizowanym, a w nim lilijka harcerska. Z drugiej strony na 

białym tle był harcerski krzyż, a w dole napis: Chorągiew Warszawska Trzynasta Drużyna 

Harcerek Im. Zofii Wocalewskiej. Haft jak i cały sztandar nie był uszkodzony. Sztandar ten 

przechowywała Józefa Kantor w poszewce poduszki z której opróżniono dotychczasową 

zawartość – wióry, i tak był przechowywany do opuszczenia obozu w 1945 r. 

14. Klein należał do młodocianych łączników BiP. Także inni łącznicy rekrutowali się 

spośród najmłodszych harcerzy 47 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej (ZDH) im. 

Kazimierza Pułaskiego w Ostrowach i 87 ZDH im. płk. Leopolada Lisa-Kuli w Kazimierzu 

Sosnowieckim. Gromadę zuchową przy 87 ZDH prowadził Józef Henryk Konecki. Klein, 

Władysław Halaczek „Nagły”, Włodzimierz Rajchman „Kir”, Janusz Saternus „Zygmuś” 

uczestniczyli w małym sabotażu oraz zajmowali się pisaniem i wysyłką listów do żołnierzy 

niemieckich na froncie i do rodzin poległych żołnierzy. Praca w wyświetlarni mierniczej 

(Lichtpauserei) kopalni „Kazimierz-Juliusz” była zakonspirowana. 

15. Był to okres, kiedy Wojciech Korfanty nadał harcerstwu śląskiemu rangę formalnie 

działającej organizacji, powołując Inspektorat Harcerski przy kierowanym przez siebie 

Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu. Wcześniej działały nielegalne drużyny i 

zespoły harcerskie w różnych miejscowościach Górnego Śląska. 

16. Dnia 3.05.1945 r. około 12 tyś. więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme, 

stłoczono na pokładach „Cap Arcona” i kilku pomniejszych jednostek morskich, wśród nich 

pasażerskiego statku „Thielbeck” i handlowego „Athen”, zakotwiczonych w Zatoce 

Lubeckiej w pobliżu portu Neustadt. Statki miały wypłynąć w morze i tam ulec zatopieniu 

wraz z więźniami. W wyniku prowokacji dokonanej na lotnictwie brytyjskim, właśnie to 

lotnictwo dokonało bombardowań statków i spowodowało ich zatopienie. Niewielu 

więźniów się uratowało – dopływając do najbliższego wybrzeża. Z liczby ok. 12 tyś. 

więźniów ocalało ok. tysiąca. Na „Thielbecku” było ok. 4 tyś więźniów – ocalało 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjaśnienie skrótów i niektórych nazw. 
 
AK – Armia Krajowa, 

AL – Armia Ludowa, 

APMA-B – Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

Arbeitsamt – Urząd Pośrednictwa Pracy, 

BCh – Bataliony Chłopskie, 

DH – Drużyna Harcerska, 
DHPC – Drużyna Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej, 

Freikorps – niemiecka formacja, podporządkowana dowództwu armii, tzw. 

„Sonderformation Fraikorpskämpfer”. Składała się ona z nacjonalistycznych grup 

bojowych sabotażowo-dywersyjnych, utworzonych z Niemców, uciekinierów z 

Polski, 

EK - Erziehungshäftling - więzień wychowawczy. (W zarządzeniu z 12.12.1941 

r.: „Do wychowawczych obozów pracy mogę być kierowani tylko ci, którzy uchulają 

się od pracy, łamią umowy, oraz elementy niechętne pracy, których zachowanie jest 

równoznaczne z sabotażem lub narusza ogólne morale pracy i którzy z tego powodu 

powinni być zatrzymani przez policję” Zarządzenie to było skierowane przeciwko 

tysięcznym rzeszom robotników zmuszonych do niewolniczej pracy dla potrzeb 

niemieckiej gospodarki wojennej. Na podstawie wymienionych zarządzeń już od 

lipca 1941 roku terenowe placówki policji zaczęły kierować do KL Auschwitz 

więźniów wychowawczych (Erziehungshäftling - EH) na terminowy pobyt 

„wychowawczy” (do 56 dni), po upływie którego następowało zwolnienie z obozu. 

W KL Auschwitz ponad 10 procent skierowanych „na wychowanie” więźniów 

(mężczyzn i kobiet) poniosło śmierć. stąd przed numerem obozowym pod jakim 

więzień był zarejestrowany w obozie widniała litera E - np. E-1348, 

Gandarmeriposten – żandarmeria,  

Gestapo - Geheime Staatspolizei – Tajna Policja Panstwowa, 

GG – Generalne Gubernatorstwo, 

GL – Gwardia Ludowa, 

Grenzschutz – służba ochrony granicy, 

Hilspolizai – pomocnicy żandarmerii.HWL (Hauptwirtschaftslager) – 

pomieszczenie tuż za ogrodzeniem – dosyć długi budynek z wieżyczką,  

HJ - Hitlerjugend – niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP w latach 1926 – 

1945, wychowująca  młodzież niemiecką w duchu hitlerowskiego faszyzmu, 

HO – Harcerz Orli, 

HP – Harcmistrz Polski, 

HR – Harcerz Rzeczypospolitej, 

KL – Koncentrationslager - obóz koncentracyjny, 

KPH – Koło Przyjaciół Harcerstwa, 

kpr. – kapral, 

kpt. – kapitan, 

mjr – major, 

Nr – numer,  

NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, 



NSZ – Narodowe Siły Zbrojne, 

OMP – Organizacja Młodzieży Powstańczej, 

OOB – Organizacja Orła Białego, 

pchor. – podchorąży, 

PCK – Polski Czerwony Krzyż, 

phm – podharcmistrz, 

płk – pułk, 

POP – Polska Organizacja Partyzancka,  

POP - Polska Organizacja Powstańcza, 

por. – porucznik,  

POW – Polska Organizacja Wojskowa, 

pow. – powiat, 

pp, PP – pułk piechoty, 

ppor. – podporucznik,  

ppłk – podpułkownik,  

PPS – Polska Partia Socjalistyczna, 

PPR – Polska Partia Robotnicza, 

PSZnZ – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzia, 

PTOP – Polska Tajna Organizacja Powstańcza (Partyzancka), 

PWK – Przysposobienie Wojskowe Kobiet, 

PZZ – Polski Związek Zachodni, 

RAF – Royal Air Force (brytyjskie wojska lotnicze), 

RP – Rzeczpospolita Polska, 

RPH – Rada Przyjaciół Harcerstwa, 

SA – Sturmabteilungen der NSDAP – niemieckie oddziały szturmowe, 

SD (Sicherheistdienst) - służba bezpieczeństwa, 

schreibstuba (z niem. Schreibstube) – dział ewidencji więźniów, 

Schupo (Schutzpolizei) – policja ochronna, 

Sipo – Policja bezpieczeństwa (niem. Sicherheitspolizei), 

SL Stronnictwo Ludowe, 

Sondergericht - sąd specjalny, sądził przestępstwa z ustawy o ochronie narodu i 

państwa, wykorzystywane do eksterminacji przeciwników politycznych w latach 

okupacji niemieckiej w Polsce, tj. w okresie od 1939r. do 1945r., 

Sonderkommando – specjalna drużyna Żydów, zmuszona przez SS-manów do 

pracy przy usuwaniu ciał z komór gazowych i przy ich spalaniu 

SS – Schutzstaffeln - sztafety ochronne NSDAP, 

SZP – Służba Zwycięstwu Polski, 

szupok - Schutzhaft – potoczne określenie policjanta niemieckiego z Schutz-

Polizei – Policji Bezpieczeństwa. (w skrócie Schu-po), 

ŚlTZN – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach (średnia szkoła 

techniczna), 

TCL – Towarzystwo Czytelni Ludowych, 

TG „Sokół” – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 

TON – Tajna Organizacja Niepodległościowa, 

TOW – Tajna Organizacja Wojskowa, 

UB – Urząd Bezpieczenstwa, 



UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

UP – Uniwesytet Poznański, 

Volksbundowiec – członek największej organizacji mniejszości niemieckiej, 

działającej w latach międzywojennych w województwie śląskim, która po 1933 r. 

przyjęła ideologię narodowosocjalistyczną i stała się narzędziem hitlerowskiej 

polityki na Górnym Śląsku, 

Volksdeutsch – w okresie okupacji hitlerowskiej, osoba dobrowolnie wpisana na 

listę pochodzenia niemieckiego, mająca znaczne przywileje w stosunku do ludności 

polskiej i ciesząca się zaufaniem władz okupacyjnych, 

Volkslista – (Deutsche Volksliste) niemiecka lista narodowościowa, masowo 

narzucana mieszkancom Górnego Śląska, włączonego do Rzeszy, 

WKN – Wyższy Kurs Nauczycielski, 

WP – Wojsko Polskie, 

WSK – Wojskowa Służba Kobiet, 

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, 

z d. – z domu, 

ZDH – Zagłębiowska Drużyna Harcerska, 

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego, 

ZO – Związek Odwetu, 

ZOB – Związek Orła Białego, 

ZWM – Związek Walki Młodych, 

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skrócone informacje o hitlerowskich obozach koncentracyjnych. 
Bardzo wiele publikacji w sposób zdecydowanie obszerniejszy omawia 

zagadnienia powstania i funkcjonowania „Fabryk Śmierci” jakimi były obozy 

koncentracyjne, więc ja skrótowo nawiązuję to tej informacji. Chcę jedynie w 

zakończeniu do opracowań o męczennikach owych obozów czy więzień, dać zarys 

przyczyn powstania tychże miejsc kaźni i sadyzmu, o ich przeznaczeniu i wreszcie 

w kilku chociaż słowach nawiązać do nazw poszczególnych obozów.  

Otóż, hitlerowska rasa nadludzi, już w III Rzeszy skutecznie rozprawiała się 

z wszelkiego rodzaju oportunizmem początkowo w Niemczech a następnie na 

terenach okupowanych, tworząc rozbudowany system obozów, podobozów, czy filii 

obozów. Odizolowane w ten sposób osoby czy skupiska ludzkie wykorzystywano 

do niewolniczej eksploatacji fizycznej a także do eksterminacji przeciwników 

ideologii hitleryzmu.  

Pierwsze obozy hitlerowskie powstały w Niemczech w 1933 r. Formalną 

podstawą ich istnienia stworzyły rozporządzenia z 28.02.1933 r. („rozporządzenie 

wyjątkowe o ochronie narodu i państwa” i „rozporządzenie o zdradzie narodu 

niemieckiego i przygotowaniu zdrady głównej”), zawieszające podstawowe prawa 

gwarantowane przez konstytucję, zwłaszcza wolność osobistą obywateli 

niemieckich, i zezwalające na aresztowanie i osadzanie bez wyroku sądowego na 

czas nieograniczony wszystkich przeciwników hitleryzmu jako wrogów państwa i 

narodu (z wyłączeniem kontroli sądowej tej decyzji). 

Początkowo obozy zarządzane były przez SA (Sturm-Abteilungen, bojówki 

faszystowskie). Od czerwca 1934 r. SS (Schutzstaffeln, sztafety ochronne NSDAP) 

przejęło wyłączny nadzór nad obozami koncentracyjnymi. W tworzeniu całego 

systemu obozów współdziałał aparat polityczny NSDAP i administracja III Rzeszy, 

monopole niemieckie, policja i Wermacht. Tworzono obozy karno-śledcze, 

„wychowawcze”, karne, obozy pracy, przejściowe, przesiedleńcze, a następnie 

obozy koncentracyjne i obozy (natychmiastowej) zagłady. Ogółem istniało około 9 

tysięcy obozów i podobozów w latach 1933-1945. W 1933 r. SA i SS przy 

współpracy policji zorganizowały obozy, między innymi w Dachau, Berlinie 

(Columbia-Haus), Papenburgu, Esterwegen, Kemna pod Wuppertalem, 

Sonnenburgu, Lichtenburgu. Później powstały obozy Sachsenchausen (w 1936 r.), 

Buchenwald (w 1937 r.), Flossenbürg (w 1938 r.), Mauthausen (w 1938 r.) oraz 

obóz dla kobiet w Ravensbrück (w 1939 r.). Szacuje się, że w latach 1933-1939 

przez hitlerowskie obozy koncentracyjne przeszło 165-170 tysięcy ludzi. W chwili 

wybuchu wojny w 1939 r. w obozach uwięzionych było około 25 tysięcy osób. 

W całym systemie obozów podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne, 

podlegające: 

1. Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA - 

Reichssicherheitshauptamt) 

2. Głównemu Urzędowi Gospodarki i Administracji SS (SS-WVHA - 

Wirtschaftsverwaltungshauptamt) 

3. Inspektorowi Obozów Koncentracyjnych (Fuhrungs und Aufsichtshauptamt - 

Inspektion der Konzentrationslager), który od 3.03.1942 r. wchodził w skład SS-

WVHA. 



Sztab dowodzący obozami koncentracyjnymi znajdował się w latach 1936-

1945 w Oranienburgu. 

Obozy koncentracyjne zostały podzielone formalnie na trzy kategorie w 

zależności od „osobowości więźniów i stopnia ich niebezpieczeństwa dla Rzeszy”. 

W rzeczywistości oznaczało to różnicę w surowości egzekwowania aresztu 

ochronnego. Tworzone początkowo na terenie Niemiec i Austrii miały charakter 

karnych obozów pracy. Taki charakter początkowo nosiły obozy w Dachau, 

Sachsenchausen, Mauthausen. Z chwilą wybuchu wojny, obozy te stały się 

miejscem zsyłania więźniów politycznych, homoseksualistów, świadków Jehowy, 

osób więzionych za przekonania, a także ludzi uwięzionych w czasie łapanek. 

Po wrześniu 1939 r. rozbudowano istniejące już obozy na terenie Niemiec, a 

w miarę zwiększania obszaru okupacji krajów europejskich organizowano nowe 

obozy koncentracyjne. Równocześnie, zmieniał się charakter tych obozów. Z 

ośrodków odosobnienia i przymusowej pracy były przekształcane w główny 

instrument biologicznego wyniszczania narodów podbitych. Organizowanie 

licznych obozów hitlerowskich na okupowanych obszarach Europy leżących na 

wschodzie od granicy III Rzeszy, w tym głównie na ziemiach polskich, miało służyć 

hitlerowskim planom likwidacji elit tych krajów, a następnie wyniszczeniu ludności 

żydowskiej i słowiańskiej oraz niemieckiej kolonizacji tych ziem (tzw. Generalny 

Plan Wschodni). Przy lokalizacji obozów hitlerowskich brano pod uwagę położenie 

(dogodne ze względów komunikacyjnych, sprzyjające ukryciu śladów zbrodni), 

bliskość skupisk ludzi przeznaczonych do eksterminacji, sąsiedztwo zakładów 

produkcyjnych, kopalń (Śląsk) lub kamieniołomów, w celu wykorzystania 

niewolniczej pracy więźniów, szczególnie niekorzystne warunki klimatyczne, 

sprzyjające wyniszczeniu uwięzionych (obszary zabagnione, malaryczne, np. 

Auschwitz-Birkenau, Dachau).  

Z obozami koncentracyjnymi (Konzentrationslagrami) złączone były ich 

podobozy (Nebenlager, Aussenlager) i oddziały robocze (Aussenkommando). Pobyt 

w obozie koncentracyjnym zazwyczaj kończył się śmiercią czy to w wyniku głodu 

(w Oświęcimiu racja żywności miała wartość 700 kalorii na dobę), bicia, tortur, 

likwidacji chorych dosercowym zastrzykiem z fenolu, egzekucji czy chorób, w tym 

zakaźnych – tyfusu, gruźlicy czy czerwonki. Jednak zawsze więźniom pozostawała 

nadzieja na przeżycie – poprzez pracę w „lepszym komandzie” lub objęcie 

jakiejkolwiek funkcji obozowej. W 1941 r. zaczęto budować komory gazowe do 

masowego uśmiercania ludzi. Obozy koncentracyjne były narzędziem eksterminacji 

więźniów oraz nieludzkiej eksploatacji ich pracy niewolniczej przez niemiecką 

gospodarkę, zwłaszcza koncerny. W obozach ludzie byli mordowani zastrzykami z 

fenolu i benzyny, uśmiercani cyklonem-B w komorach gazowych. Zwłoki palono na 

stosach, w krematoriach lub zakopywano w dołach z wapnem. 

Liczba obozów stopniowo się rozrastała obejmując swoją siatką całą 

okupowaną Europę. Do największych obozów założonych po wybuchu wojny 

należały: Stutthof (w 1939 r.), Auschwitz-Birkenau (w 1940 r.), Neuengamme (w 

1940 r.), Natzweiler-Struthof (w 1940 r.), Gross-Rosen (w 1940 r.), Bergen-Belsen 

(w 1940 r.), Majdanek (w 1941 r.), Chełmno (w 1941 r.), Treblinka II (w 1942 r.), 

Bełżec (w 1942 r.), Sobibór (w 1942 r.), Płaszów (w 1942 r.), s-Hertogenbosch w 

Holandii (w 1942 r.), Ryga-Kaiserwald (w 1943 r.), Dora (w 1943 r.), a ponadto: 



Amersfoort (Holandia), Breendonk (Belgia), Faldstadt (Norwegia), Horseroed 

(Dania), Szawle, Wilno i Smoleńsk (ZSRR), Theresienstadt (Czechy). 

Na terenach okupowanych, przy siedzibach Gestapo (Geheime 

Staatspolizei, tajna policja polityczna państwowego aparatu bezpieczeństwa) 

powstawały więzienia policyjne. Najbardziej znanymi na ziemiach polskich był Fort 

VII w Poznaniu, Pawiak w Warszawie, Fort VII w Toruniu, Zamek w Lublinie, 

Rotunda w Zamościu, w Radogoszczy (dzielnica Łodzi), więzienie Montelupich w 

Krakowie. Miały one charakter obozów i podlegały wyższym dowódcom SS i 

policji. 

Różnorodne były rodzaje i nazwy obozów pracy, między innymi karne 

obozy pracy (Strafarbeitslager, Straflager), obozy pracy przymusowej 

(Zwangsarbeitslager), karne obozy służby budowlanej (Straflager des Baudienstes), 

budowy urządzeń wojskowych (Einsatzlager), obozy dla robotników ze wschodu 

(Ostarbeiterlager), obozy przy zakładach pracy (Gemeinschaftslager, Firmenlager).  

Odrębnym typem „mieszanym” obozu koncentracyjnego i zagłady był obóz 

w Auschwitz-Birkenau II, gdzie wielki obszar stanowił obóz koncentracyjny, 

mogący pomieścić ponad 100000 więźniów, pracujących zarówno na terenie obozu, 

w komandach budowlanych, remontowych, porządkowych, szpitalach i kuchniach, 

jak również w okolicznych fabrykach (Monowice, DAW, Buna-Werke), farmach 

(Rajsko, Harmenze). Drugą, odrębną od struktur Konzentrationslagru był obóz 

natychmiastowej zagłady, czyli rampa selekcyjna, komory gazowe (w których 

używano cyjanowodoru tzw. Cyklon-B) i cztery murowane krematoria z retortami 

spaleniskowymi. 

Od początku 1942 r. lekarze SS zaczęli dokonywać na wielką skalę w 

obozach koncentracyjnych (między innymi w Dachau, Ravensbrück, 

Sachsenchausen, Buchenwald) eksperymentów pseudomedycznych. Między innymi 

badano wytrzymałość organizmu ludzkiego na szybkie zmiany ciśnienia 

atmosferycznego i temperatury, dla wypróbowania nowych lekarstw zarażano 

więźniów malarią, tyfusem plamistym, ropowicą, gruźlicą, zamrażano, 

przeszczepiano wycinki mięśni i kości, prowadzono sterylizację i kastrację. Wiele 

tych eksperymentów przeprowadzono na zlecenie niemieckich koncernów 

chemiczno-farmaceutycznych, niektóre służyły celom Wermachtu. Ich wynikiem 

była śmierć, kalectwo i schorzenia. Wielu więźniów umierało, pomimo zakończenia 

wojny i opuszczenia obozów. U wszystkich pozostały niezatarte trwałe ślady 

psychiczne. 

Szczególnym typem obozów hitlerowskich były obozy dla dzieci i 

młodzieży (między innymi na okupowanych terenach polskich w Łodzi i 

Potulicach), charakterem zbliżone do obozów koncentracyjnych. Oczywiście dzieci 

były więzione prawie we wszystkich obozach hitlerowskich. Dla dzieci uznanych na 

podstawie badań rasowych za nadające się do germanizacji organizowano specjalne 

obozy germanizacyjne, z których przydzielano je rodzicom niemieckim w III 

Rzeszy. 

Formalnie inny charakter miały obozy jenieckie, podległe Wehrmachtowi 

(oflag, stalag oraz dulag), jednak wiele z nich, wbrew międzynarodowemu prawu, 

hitlerowcy przekształcili w ośrodki zagłady.  



Pod koniec wojny Niemcy przystąpili do usuwania śladów swojej 

zbrodniczej działalności. Obozy zagłady oraz obozy koncentracyjne były 

likwidowane, a urządzenia niszczone lub rozbierane. Od stycznia 1945 r. 

kilkadziesiąt tysięcy więźniów zginęło poprzez rozstrzelanie, z zimna i 

wycieńczenia w czasie ewakuacji więźniów (tzw. „marsze śmierci”). Setki tysięcy 

więźniów ewakuowano do obozów koncentracyjnych w Niemczech, aby tam 

zakończyć dzieła zagłady.  

O rozmiarach terroru i ludobójstwa na okupowanych ziemiach polskich 

świadczy fakt zlokalizowania na nich blisko 6 tysięcy obozów hitlerowskich, w 

których więziono około 7,5 mln i pozbawiono życia 6,7 mln ludzi, głównie Żydów i 

Polaków. Dokładna liczba więźniów i ofiar obozów hitlerowskich nie jest możliwa 

do ustalenia, gdyż hitlerowcom udało się w znacznym stopniu zatrzeć ślady zbrodni.  
 

* 

Konzentriationslager DACHAU,  

Był to pierwszy obóz koncentracyjny utworzony na podstawie zarządzenia H. 

Himmlera z 22.03.1933 r. Obóz powstał w Bawarii i był początkowo obiektem 

doświadczalnym, w którym szkolono personel kierowniczy i funkcyjny SS dla 

innych obozów koncentracyjnych. Podlegało mu ponad 130 podobozów i obozów 

przymusowej pracy na terenie III Rzeszy. Do 1945 r. przez KL Dachau przeszło 

ogółem 160 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 66 

tysięcy (w tym 40 tys. Żydów). Obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie 

29.04.1945 r. 
 

Konzentriationslager SACHSENCHAUSEN, 

We wrześniu 1936 r. Niemcy założyli obóz koncentracyjny Sachsenchausen, w 

pobliżu Oranienburga. Podlegały mu 53 podobozy na terenie III Rzeszy. Ogółem 

przez KL Sachsenchausen i jego filie przeszło 200 tysięcy osób różnych 

narodowości, z których zginęło około 100 tysięcy. Obóz wyzwoliły oddziały 

radzieckie 22.04.1945 r.  
 

Konzentriationslager FLOSSENBÜRG, 

W maju 1938 r. Niemcy założyli w Bawarii, w pobliżu granicy z Czechosłowacją, 

obóz koncentracyjny Flossenburg. Obóz posiadał około 70 podobozów i filii, przez 

które przeszło ponad 80 tysięcy więźniów. Liczbę ofiar szacuje się na 73 tysiące. 

obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie 23.04.1945 r.  
 

Konzentriationslager MAUTHAUSEN, 

8.08.1938 r. Niemcy założyli w północnej Austrii, pod Linzem, obóz 

koncentracyjny Mauthausen. Więźniowie pracowali w kamieniołomach. Podlegało 

mu kilkadziesiąt podobozów i filii, z których największym był obóz w pobliskim 

Gusen (założony w 1940 r.). Tamtejsi więźniowie pracowali przy budowie 

podziemnych zakładów zbrojeniowych. Przez KL Mauthausen i jego podobozy 

przeszło 335 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 122 

tysiące. Obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie 5.05.1945 r. 
 

Konzentriationslager RAVENSBRÜCK, 



15.05.1939 r. Niemcy zorganizowali w Maklemburgii obóz koncentracyjny dla 

kobiet, Ravensbruck. Od kwietnia 1942 r. dokonywano w obozie liczne zbiorowe 

egzekucje. W kwietniu 1943 r. zbudowano krematorium, a w połowie 1944 r. 

komorę gazową. Na grupie 86 kobiet-więźniarek (w tym 74 Polkach) SS-mani 

dokonali zbrodniczych eksperymentów pseudomedycznych. Przez obóz 

Ravensbruck i około 100 jego podobozów przeszło ponad 130 tysięcy kobiet 27 

narodowości, z których 92 tysięcy zginęło. W kwietniu 1945 r. Niemcy przystąpili 

do pośpiesznej likwidacji obozu i zacierania śladów zbrodni. Część więźniów 

ewakuowano do innych obozów koncentracyjnych na zachodzie Niemiec. Obóz 

został wyzwolony przez Armię Czerwoną 1.05.1945 r. 
 

Konzentriationslager BERGEN-BELSEN, 

W październiku 1940 r. Niemcy zorganizowali w Dolnej Saksonii obóz 

koncentracyjny Bergen-Belsen. W 1945 r. wobec zbliżającego się frontu, 

ewakuowano do KL Bergen-Belsen więźniów z innych obozów koncentracyjnych. 

Obóz został wyzwolony przez wojska brytyjskie 15.04.1945 r.  
 

Konzentriationslager DORA, 

We wrześniu 1943 r. Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny Dora. Znajdował się 

on w sztolniach nieczynnej kopalni w pobliżu Nordhausen w okręgu Halle, na 

terenie III Rzeszy. Początkowo obóz funkcjonował jako filia KL Buchenwald, lecz 

w 1944 r. uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. Przez obóz 

przeszło około 60 tysięcy osób, z których zginęło przeszło 13 tysięcy. Obóz został 

wyzwolony przez wojska amerykańskie 11.04.1945 r. 
 

Konzentriationslager STUTTHOF, 

We wrześniu 1939 r. Niemcy założyli w pobliżu wsi Sztutowo w powiecie Nowy 

Dwór Gdański „obóz dla jeńców cywilnych”. Był on przeznaczone dla Polaków z 

Pomorza. Już 2.09.1939 r. osadzono w nim 250 więźniów politycznych, 

aresztowanych na podstawie uprzednio przygotowanych list. Do połowy września 

1939 r. uwięziono w nim 6 tysięcy Polaków. W 1942 r. zmieniono status obozu 

Stutthof na obóz koncentracyjny. Stworzono również całą sieć filii obozu, która 

liczyła 45 filii, między innymi w Elblągu, Policach, Gdyni, Gdańsku i Pruszczu 

Gdańskim. Od 1944 r. więźniów uśmiercano w komorze gazowej. Ogółem, według 

oficjalnych danych niemieckich przez KL Stutthof przeszło 110 tysięcy więźniów, 

zginęło około 85 tysięcy osób. Obóz został wyzwolony 9.05.1945 r. przez wojska 

radzieckie, gdy kapitulacja państwa hitlerowskiego była już faktem.  
 

Konzentriationslager AUSCHWITZ-BIRKENAU, 

Konzentriatonslager Auschwitz-Birkenau (Obóz Koncentracyjny Oświęcim-

Brzezinka) był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym i obozem 

natychmiastowej zagłady. KL Auschwitz został założony 27.04.1940 r. na rozkaz 

Heinricha Himmlera (1900-1945, wódz SS), na wniosek wyższego dowódcy SS i 

policji we Wrocławiu von dem Bacha. Na lokalizację obozu koncentracyjnego 

wybrano Zasol na przedmieściach miasta Oświęcim. Pierwsze transporty polskich 

więźniów politycznych z więzień z Generalnej Guberni, ze Śląska i Wielkopolski 

przybywały od 14.06.1940 r. KL Auschwitz był ogromnym kombinatem zagłady. 



Więziono i wyniszczano w nim więźniów 29 narodowości, w początkowym okresie 

głównie Polaków - przedstawicieli zwłaszcza inteligencji i członków organizacji 

konspiracyjnych z łapanek ulicznych. Na przełomie 1940 i 1941 r. 

przetransportowano do Auschwitz część polskich więźniów z obozów 

Sachsenchausen, Gross-Rosen, Dachau, Flossenburg i innych. Później osadzono w 

nim również radzieckich jeńców wojennych, Cyganów oraz więźniów innych 

narodowości. Od marca 1941 r. obóz rozbudowywano. Od 3.09.1941 r. 

przeprowadzono na 850 więźniach (w tym na 600 jeńcach radzieckich) pierwsze 

próby masowego uśmiercania za pomocą gazu - cyklonu B. Na terenie obozu 

Auschwitz I naziści utworzyli pierwszy obóz, tu miały miejsce pierwsze 

eksperymenty uśmiercania przy użyciu Cyklonu-B. 1 października 1941 r. 

rozpoczęto budowę obozu natychmiastowej zagłady Auschwitz-Birkenau II, który 

był przeznaczony na 100 tysięcy więźniów, później dla 200 tysięcy. W ciągu 

następnych lat obóz stale był rozbudowywany i składał się z trzech głównych 

części: Auschwitz I , Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz. W sierpniu 

1942 r. powstał także tutaj podobóz przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Od 1942 r. 

obóz w Brzezince stał się miejscem największego masowego mordu w dziejach 

ludzkości, dokonanego na europejskich Żydach w ramach hitlerowskiego planu 

całkowitej zagłady tego narodu. Birkenau był jednocześnie największym obozem 

koncentracyjnym (blisko 300 prymitywnych, w większości drewnianych baraków), 

w którym jednorazowo przebywało ponad 100 tysięcy więźniów: Żydów, Polaków, 

Romów, i innych. 4.05.1942 r. dokonano pierwszej selekcji „do gazu”. Po 

selekcjach, przeprowadzanych wśród Żydów na rampach kolejowych, kierowano do 

komór gazowych nowo przywiezionych ludzi uznanych przez lekarzy SS za 

niezdolnych do pracy: osoby chore, starsze, kobiety w ciąży, dzieci. Najczęściej 70-

75% każdego transportu kierowano bezpośrednio na śmierć. Osób tych nie 

wprowadzano w ewidencję obozową, tzn. nie oznaczano ich numerami i nie 

rejestrowano. Z tego też względu możliwe jest jedynie szacunkowe określenie 

globalnej liczby ofiar. Ogólną liczbę ofiar Auschwitz w latach 1940-1945 szacuje 

się na 1,5 miliona ludzi. Dawniejsze źródła podają 1,5 do 2,5 miliona ofiar. Do 1943 

r. zbudowano w Auschwitz-Birkenau cztery komory gazowe i cztery krematoria, w 

wyniku czego liczba mordowanych i spalanych wzrosła do około 20 tysięcy osób na 

dobę. Do 1943 r. zwłoki palono także na stosach i w wykopanych do tego celu 

dołach. KL Auschwitz-Birkenau był jedynym hitlerowskim obozem 

koncentracyjnym, w którym od marca 1943 r. tatuowano więźniom numery 

ewidencyjne – na lewym przedramieniu. Niemowlętom oraz małym dzieciom 

tatuowano na lewym udzie. Jeńcom radzieckim tatuowano na piersi. W celu 

większego wykorzystania siły roboczej więźniów oraz przemysłu III Rzeszy zaczęto 

tworzyć od 1943 r. obozy filie przy zakładach przemysłowych, zwłaszcza na Śląsku 

(największy podobóz w Monowicach). Powstało 40 filii obozu Auschwitz. Pod 

koniec 1944 r., w obliczu zbliżającej się do Oświęcimia ofensywy Armii 

Czerwonej, władze obozowe przystąpiły do zacierania śladów swych zbrodni. 

Niszczono dokumenty, niektóre obiekty rozebrano, inne spalono lub wysadzono w 

powietrze. W połowie stycznia 1945 r. wydano rozkaz ostatecznej ewakuacji i 

likwidacji obozu. Więźniów zdolnych do marszu ewakuowano pod koniec stycznia 

1945 r. w głąb Trzeciej Rzeszy w momencie gdy żołnierze sowieccy znajdowali się 



zaledwie w odległości 60 km od obozu, wyzwalając Kraków. W dniach 17-21 

stycznia 1945 r. wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 tysięcy 

więźniów i więźniarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, konwojowanych 

przez silnie uzbrojonych esesmanów. Obóz wyzwoliły radzieckie wojska 1 Frontu 

Ukraińskiego 27.01.1945 r.  
 

Konzentriationslager GROSS-ROSEN, 

Początki obozu koncentracyjnego Gross-Rosen sięgają maja 1940 r., kiedy to 

przedsiębiorstwo SS „Deutsche Erd-und Steinwerke” (DEST) zakupiło 

kamieniołom granitu na gruntach w pobliżu wsi Rogoźnica (dawna nazwa: Gross-

Rosen). Aby zapewnić potrzebną siłę roboczą, 2.08.1940 r. utworzono podobóz 

obozu koncentracyjnego Sachsenchausen. Jego oficjalna nazwa brzmiała 

Arbeitslager Gross-Rosen. Pierwszy transport więźniów przybył z KL 

Sachsenchausen w dniu 2.08.1940 r. Od 1.05.1941 r. Arbeitslager Gross-Rosen 

uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen. KL Gross-

Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych. Do 

końca 1941 r. w sześciu transportach przywieziono do Gross-Rosen ogółem 766 

więźniów, zwiększając liczbę więźniów w obozie do prawie 1500 ludzi. W 1942 r. 

przybyło już 60 transportów z około 5400 osobami. W 1943 r. przybyło 

prawdopodobnie ponad 70 transportów z około 8600 więźniami. Od października 

1941 do kwietnia 1942 r. w KL Gross-Rosen znajdował się podobóz dla jeńców 

sowieckich (2,5 tysiąca więźniów). W 1942 r. KL Gross-Rosen przystąpił do 

tworzenia sieci podobozów na Dolnym Śląsku, a potem i poza granicami prowincji. 

Ogółem stworzono sieć 106 podobozów, które oficjalnie nosiły nazwę obozów 

pracy, lecz w rzeczywistości były obozami koncentracyjnymi. Przez 

Konzentriationslager Gross-Rosen i jego filie przeszło 125 tysięcy osób, z których 

zginęło ponad 40 tysięcy. Liczbę więźniów żydowskich szacuje się na około 57 

tysięcy. Zasadnicza rozbudowa obozu przypadła na 1944 r. Najtragiczniejszym 

momentem w dziejach KL Gross-Rosen był końcowy okres istnienia obozu. 

Wskutek przepełnienia i dezorganizacji zaopatrzenia w KL Gross-Rosen zapanował 

skrajny głód i chaos. W lutym 1945 r., gdy Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę, 

rozpoczęto pośpieszną ewakuację więźniów na zachód. Teren obozu Gross-Rosen 

został wyzwolony przez armię radziecką 13.02.1945 r. 
 

Konzentriationslager NEUENGAMME, 

4.06.1940 r. Niemcy stworzyli obóz koncentracyjny w pobliżu Hamburga. 

Wcześniej obóz ten był filią obozu koncentracyjnego Sachsenchausen (od 3.12.1938 

r.). KL Neuengamme posiadał około 60 własnych filii przy różnych niemieckich 

zakładach przemysłowych w III Rzeszy. Więźniów wykorzystywano jako 

niewolniczą siłę roboczą. Szacuje się, że przez obóz i jego filie przeszło ponad 100 

tysięcy więźniów z prawie wszystkich okupowanych krajów Europy, w tym około 

17 tysięcy Polaków. Obóz został wyzwolony 4.05.1945 r. 
 

Konzentriationslager BUCHENWALD, 

19.07.1937 r. Niemcy utworzyli pod Weimarem obóz koncentracyjny Buchenwald. 

Początkowo nosił on nazwę KL Ettersberg. Przez obóz przeszło 250 tysięcy 

więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 56 tysięcy, w tym ponad 



11 tysięcy Żydów. Nie rejestrowano liczby rozstrzelanych jeńców radzieckich. 

Obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie 11.04.1945 r.  
 

Konzentriationslager MAJDANEK, 

W październiku 1941 r. w południowo-wschodniej dzielnicy Lublina, w Majdanku, 

Niemcy założyli obóz jeńców wojennych, do którego trafiali jeńcy radzieccy. Miał 

to być obóz koncentracyjny dla 20-25 tysięcy więźniów, w celu zatrudnienia ich w 

warsztatach budowlanych SS i policji. Oficjalna nazwa obozu brzmiała 

Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in Lublin (Obóz Jeńców Wojennych w 

Lublinie). Faktycznie od początku był to obóz koncentracyjny - Konzentrationslager 

der Waffen SS Lublin (Obóz Koncentracyjny w Lublinie). Obóz koncentracyjny w 

Lublinie (zwany potocznie Majdankiem) był drugim co do wielkości, po 

Oświęcimiu, tego typu obozem nazistowskim w Europie. Według zachowanych 

planów obóz miał pomieścić jednorazowo co najmniej 150 tysięcy więźniów na 

obszarze 516 ha. Plan ten został zrealizowany tylko częściowo. W latach 1941-1944 

obóz zajął 95 ha ziemi, na których zbudowano baraki więzienne. Mieściło się w 

nich jednocześnie około 40 tysięcy więżniów. Od wiosny 1942 r. KL Majdanek stał 

się obozem zagłady Żydów. Początkowo masowe egzekucje więźniów dokonywano 

w pobliskim lesie, zwanym krępickim, później w pobliżu krematorium. Następnie 

Niemcy wybudowali w Majdanku 7 komór gazowych (przełom 1942-1943), w 

których uśmiercali więźniów Cyklonem-B i tlenkiem węgla. W 1942 r. powstał 

specjalny oddział kobiecy (11 tysięcy kobiet w 1943 r.). Dzieci przywiezione do 

obozu wraz z matkami przebywały na tym samym co one tzw. polu więźniarskim, 

ale oddzielone wysokim parkanem. Z dzieci w wieku 8-12 lat organizowano grupy 

robocze, młodsze natychmiast mordowano. Ogółem przez obóz przeszło 

prawdopodobnie około 500 tysięcy osób z 26 narodowości, zginęło około 360 

tysięcy, w tym 200 tysięcy Żydów i 120 tysięcy Polaków. Obóz został wyzwolony 

przez radzieckie jednostki 1 Frontu Białoruskiego i 1 armię Wojska Polskiego 

23.07.1944 r.  
 

Konzentriationslager ORANIENBURG, 

Obóz założony w marcu 1933 r. w centrum miasteczka Oranienburg, w 

nieużywanych browarach. W ciągu kilku miesięcy został uznany za obóz 

państwowy i dotowany z budżetu państwa. Po przejęciu pełni władzy przez 

nazistów, stał się głównym miejscem przetrzymywania opozycji anty-nazistowskiej 

z Berlina. Liczba więźniów wzrastała szybko i latem 1933 r. już 170 strażników 

pilnowało ok. 1500 osób. W 1934 r. SS postanowiło zamknąć ten obóz. Od 

13.07.1934 r. więźniowie zostali wysłani do KL Lichtenberg. Oranienburg był 

„obozem rezerwowym” do ewentualnego późniejszego użytku. Komendantem 

obozu był SA-Sturmführer Werner Schäfer. 
 

Konzentriationslager PŁASZÓW, 

Jesienią 1942 r. z zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych na terenie 

krakowskiej dzielnicy mieszkaniowej Podgórze powstał obóz pracy przymusowej 

dla ludności żydowskiej ze zlikwidowanego getta w Krakowie 28.10.1942 r. Obóz 

powstał na terenie dwóch cmentarzy żydowskich (pochodzące z 1887 i 1932 r.), 

obejmując ogółem 10 hektarów powierzchni. Obóz pierwotnie nazywał się 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oranienburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/1934
http://pl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffeln
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lichtenberg
http://pl.wikipedia.org/wiki/SA


Barackenbau. Przez obóz przeszło około 150 tysięcy więźniów, głównie Żydów. 

Obóz posiadał kilka filii umiejscowionych przy większych zakładach 

produkcyjnych - jednym z takich podobozów była Fabryka Naczyń Emaliowanych 

należąca do Oskara Schindlera. W połowie 1943 r. przekształcono go w podobóz 

obozu koncentracyjnego na Majdanku. Na terenie obozu dokonywano masowych 

egzekucji więźniów, w tym z podległych krakowskiemu gestapo więzień (między 

innymi z więzienia Montelupich). Jesienią 1944 r. Niemcy przystąpili do likwidacji 

obozu. Liczne transporty więźniów wysyłano do obozów koncentracyjnych 

Auschwitz-Birkenau, Stutthof i innych, w których czynne były komory gazowe. 

Ostatnią grupę wywieziono 16.01.1945 r. do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau II.  
 

SS Sonderkommando TREBLINKA, 

Latem 1941 r. Niemcy założyli karny obóz pracy Treblinka (tzw. Treblinka I). 

Zsyłano tu głównie mieszkańców dystryktu warszawskiego. Więźniów zatrudniano 

przy wydobywaniu i transportowaniu żwiru. W latach 1941-1944 przez obóz 

przeszło 10 tysięcy więźniów. Latem 1942 r. w odległości 2 km od karnego obozu 

pracy Niemcy rozpoczęli budowę obozu zagłady Treblinka II. Do sierpnia 1943 r. 

Niemcy wymordowali w Treblince około 750 tysięcy ludzi, głównie Żydów z Polski 

oraz między innymi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, 

Jugosławii, Niemiec i ZSRR. 
 

SS Sonderkommando CHEŁMNO, 

7.12.1941 r. Niemcy zorganizowali w prymitywny sposób obóz zagłady Chełmno, 

odległy o 70 km od Łodzi, na terenach włączonych do III Rzeszy. Obóz mieścił się 

w starym pałacyku i otaczającym go parku, który ogrodzono wysokim parkanem z 

desek. Po przyjeździe do Chełmna prowadzono ich do rozbieralni, gdzie mieli się 

przygotować do rzekomej kąpieli i odwszenia przed zapowiedzianym wyjazdem na 

roboty do Niemiec. Pod pozorem przewozu do łaźni umieszczano ich w 

samochodzie-komorze gazowej (w obozie funkcjonowały 3 takie samochody). W 

hermetycznym wnętrzu śmierć następowała w ciągu 10-15 minut. Od lata 1942 r. 

nie grzebano już ciał ofiar, lecz palono je na stosach przekładanych pniami drzew 

lub w dwóch prowizorycznych krematoriach. 7.04.1943 r. Niemcy zdecydowali się 

na likwidację obozu i wysadzili całość w powietrze. W okresie od marca 1943 do 

czerwca 1944 r. obóz był nieczynny. Wiosną 1944 r. uruchomiono nowo 

wybudowany obóz zagłady, posiadający 2 krematoria. Kierowano tam transporty 

Żydów z likwidowanego getta w Łodzi. Obóz przestał istnieć w dniu 17.01.1945 r., 

w przeddzień wkroczenia Armii Czerwonej. Niemcy wysadzili wszystkie obiekty, 

zacierając ślady zbrodni. 

 

SS Sonderkommando BEŁŻEC, 

W Bełżcu początkowo istniał od 1940 r. jedynie obóz pracy przymusowej dla 

Żydów i Cyganów, jednakże Niemcy bardzo szybko dostrzegli korzystne położenie 

Bełżca. Ośrodek zagłady w Bełżcu (SS Sonderkommando Belzec lub Dienststelle 

Belzec der Waffen SS) budowano pięć miesięcy - od listopada 1941 do marca 1942 

r. Obóz służył wyłącznie natychmiastowej masowej zagładzie ludzi. Ośrodek istniał 

krótko, do grudnia 1942 r. W ciągu tych dziesięciu miesięcy Niemcy zamordowali 



w Bełżcu ponad 600 tysięcy osób, w tym około 550 tys. Żydów polskich (około 300 

tys. z dystryktu Galicja) oraz z ZSRR, Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, 

Holandii, Niemiec, Norwegii i Węgier. Zginęło tu również wielu Polaków z 

pobliskich miejscowości i ze Lwowa, głównie za pomoc udzielaną Żydom. Od 

stycznia do lipca 1943 r. ośrodek znajdował się w stanie likwidacji i zacierania 

śladów zbrodni. Na miejscu obozu zasadzono las, zacierając wszelkie ślady 

masowej zbrodni. 
Bibliografia: Publikatory Internetu, Oświęcim w oczach SS – wyawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, 
wyd. 1976 r.; Auschwitz Nazistowski Obóz Śmierci – Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, 

wyd. 1993 r. 
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Zdjęciowy miniprzewodnik Golgoty w KL Auschwitz, którą 

pokonywał od 13.02.1943 r. do 25.06.1943 r. mój ojciec Jan 

Klistała nr ob. 111912, wujek Stanisław Sobik nr ob. 107482, 

oraz tak wielu innych więźniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aresztowanych przez gestapo w Rybniku w dniach 11 - 13 lutego 1943 r. około 60 

osób, przewieziono samochodami ciężarowymi wprost do KL Auschwitz, gdyż w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach panowała epidemia tyfusu. Dokładnie o 

godzinie 14:00 samochody zatrzymały się w pobliżu Krematorium I. Przy 

wrzaskach i wulgarnych wyzwiskach SS-manów, musieli zeskakiwać ze skrzyń 

załadowczych samochodów i ustawiać się piątkami w kolumnę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stąd, od placu przy Krematorium, prowadzeni byli wdłuż obozowego ogrodzenia w 

kierunku bramy głównej – wejścia do obozu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Przy bramie głównej rzucał się w oczy wiele znaczący napis nad wejściem do 

obozu: ARBEIT MACHT FREI. 

W prawo od bramy głównej, ciągnęło się dalej owo podwójne ogrodzenie i 

ustawione przed nim tabliczki na słupkach metrowej wysokości „HALT – STÓJ”. 

Przymocowane druty ogrodzenia do porcelitowych izolatorów oraz wymalowany na 

tabliczkach znak wymownie ostrzegał, że ogrodzenie jest pod napięciem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od bramy głównej szli drogą obok placyku przy baraku kuchni z drewnianą ścianą, 

gdzie było stałe miejsce zespółu obozowej – więźniarskiej orkiestry. Orkiestra 

przygrywała wychodzącym do pracy komandom roboczym (wychodzącym poza 

teren obozu) a także powracającym z pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obraz Mieczysława Kościelniaka, „Wymarsz komand do pracy" z cyklu "Dzień więźnia", Polska 1950. – z 
zasobów APMA-B (PMO-I-2-155), publikowany za zgodą Margaretty Haładyn i Nelly Kobyłeckiej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orkiestra witała także wnoszonych martwych więźniów, zakatowanych przy pracy! 

Zwłoki martwych więźniów, wnoszone były na plecach słaniających się ze 

zmęczenia i osłabienia współtowarzyszy niedoli – współwięźniów. 
 

 

 

 

 
Obraz Władysława Siwka, „Powrót karnej kompanii z pracy”, Polska 1949, znajdujący się w zasobach muzealnych 

PMA-B w Oświęcimiu (PMO-I-1-106), publikowany za zgodą Anny Komorowskiej – Wnuczki W. Siwka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aresztowani z Rybnika, prowadzeni byli wprost do piętrowego budynku z 

czerwonej cegły, oznaczonego „BLOCK No 2”. Wprowadzeni byli do jednej z 

dwóch sal na piętrze. Mężczyźni do sali z prawej strony korytarza, kobiety do sali z 

lewej strony. Blok ten oddany był do dyspozycji Wydziału II Politycznego 

(Abteilung II – Politische) gdzie przebywać mieli na okres śledztwa – przesłuchań. 

Ojciec przebywał tam od 13 lutego do 31 marca 1943. 

[moje] ... bloku nr 2 oddany wówczas do dyspozycji Wydziału Politycznego - 

Politische Abteilung, od którego – tak jak ojciec – tylu więźniów zaczynało swoją 

golgotę w KL Auschwitz. Od tak dawna blok ten wypełniony jest przeraźliwą ciszą – 

stoi pusty, a ja mimo to słyszę wrzaski oprawców z SS i krzyki katowanych 

więźniów. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przekazaniu na pobyt w obozie, ojciec zakwaterowany został w bloku 15a, inni 

więźniowie do innych bloków – według przeznaczenia do odpowiednich komand 

roboczych. Posługując się przykładem bloku mojego ojca, wejściem „z czoła” 

budynku - wchodzili więźniowie umieszczeni na parterze, natomiast na piętro 

(oznaczanym jako 15a) wchodziło się bocznym wejściem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemal naprzeciw bloków 15 i 16 usytuowane były baraki kuchni obozowej, a przy 

bramie wejściowej do kompleksu zabudowy kuchni, ustawiona była zbiorowa 

szubienica, na której wykonywane były pojedyncze lub zbiorowe egzekucje przez 

powieszenie. Droga między kuchnią a blokami, stanowiła główne miejsce zbiórek 

apelowych. Na apel poranny i wieczorny musieli stawać codziennie – niezależnie od 

pory roku i pogody i temperatury na dworze. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obraz Mieczysława Kościelniaka, „Apel w obozie macierzystym”, Polska 1972-73. – z zasobów APMA-B (PMO-I-

1-372), publikowany za zgodą Margaretty Haładyn i Nelly Kobyłeckiej. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 24 czerwca 1943 roku, wezwani byli do Schreibstuby (blok nr 24), skąd w 

asyście blokowego odprowadzeni zostali na blok 11, - i… dnia następnego stanąć 

mieli przed policyjnym sądem doraźnym:  

Burysz Alojzy - nr ob. 108694, 

Dziuk Józef - nr ob. 123023, 

Hoffmann Henryk - nr ob. 123025. 

Klistała Jan nr ob. 11912,  

Kocur Franciszek - nr ob. 1230228, 

Kowalenko Piotr - nr ob. 47757, 

Mroczek Teodor - nr ob. 123032, 

Nawrath Alojzy - nr ob. 111913, 

Wybrańczyk Franciszek - nr ob. 107484, 

Rudyj Achop - nr ob. 107758, 

Siąkała Alojzy - nr ob. 109857, 

Sobik Stanisław - nr ob. 107482, 

Stroba Franciszek - nr ob. 108699, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia ich droga prowadziła „aleją brzóz” do bloku nr 11. „…drzewa w alei brzóz 

żegnały ich trzepotem liści…” – jak po latach wspominał współwięzień Karol 

Miczajka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Złowieszczy blok nr 11 z którego mało kto wracał do świata żyjących. W nim 

spędzili ostatnią noc swojego życia. W nim jakże mocno rozmyślali o najbliższych 

…! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnętrze pomieszczenia bloku 11 w którym urzędował policyjny sad doraźny. Na 

krześle o podwyższonym oparciu siadał przewodniczący – pan życia i śmierci 

Górnego Śląska SS-Obersturmbannführer i nadradca rządowy (Oberregierungsrat) 

dr Mildner. W tym to pomieszczeniu wypowiadane były do więźnia słowa 

najbardziej okrutne „…kara śmierci!” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odczytaniu wyroku kary śmierci, w umywalni rozbierali się do naga. Z 

widocznych drzwi wychodzili po 5-ciu schodkach pod „Ścianę Straceń”. To były 

ostatnie metry ich stąpania po ziemskim padole. 

 

 



 
Obraz Władysława Siwka „Egzekucja pod Ścianą Straceń”, znajdujący się w zasobach muzealnych PMA-B w 

Oświęcimiu (PMO-I-1-0663), publikowany za zgodą Anny Komorowskiej – Wnuczki W. Siwka. 

 
Dla słabo zorientowanych sposobem rozstrzeliwania w KL Auschwitz, obraz byłego 

więźnia Władysława Siwka – przemawia jednoznacznie do wyobraźni. Pod Ścianą 

Straceń, do której odwróceni byli twarzą, ostatnim ziemskim odgłosem był szczek 

karabinowego spustu. Padł strzał i … martwe ciało osuwało się na ziemię! 

Nasuwa się jednak wyjaśnienie sadyzmu, bestialstwa „rasy wybranej” o sposobach 

niszczenia psychiki więźniów do ostatnich chwil ich ziemskiej egzystencji. Bo jakże 

czuła się ofiara wyprowadzana nago na stopień schodów, skąd za chwilę miała być 

podprowadzona pod ścianę stracen – przyglądając się temu co działa się tak jawnie 

dookoła??? 

 

[moje dopowiedzenie] ...Otrząsam się z napływu jednych myśli i odczuć, by poddać 

się uporczywemu napływowi innych. …W którym miejscu stał ojciec, zanim padł 

strzał w tył głowy? Gdzie osunął się na ziemię? Czy wypływająca strużka krwi 

zostawiła jakiś ślad i znak dla mnie? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez ta bramę z dziedzińca bloku 11 wynoszono martwe ciała i ładowano je na tzw. 

platformę - „rolwagę” dla której zaprzęgiem byli więźniowie, lub stojący przy 

bramie samochód.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwłoki uśmierconych przewożone były do krematorium – do spalenia. W 

przypadku ojca, Stanisława Sobika i Alojzego Siąkały, - ich ciała wracały niemal do 

symbolicznego miejsca, od którego rozpoczęła się Ich Golgota w KL Auschwitz! 

     

 

   „…Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …”! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydane książki tegoż autora:  

2002 r. Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. I  

2003 r. Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II  

2005 r. Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-45 (z 

oddzielnym rozdziałem o harcerzach zamordowanych przez hitlerowców – 60 

biogramów ofiar hitleryzmu) 

2006 r. Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, 

Raciborza w latach 1939-1945- Słownik biograficzny (1298 biogramów ofiar 

hitleryzmu), 
2008 r. Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, 

Wadowickiej, Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii 

Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 - słownik biograficzny (1447 biogramów ofiar 

hitleryzmu), 
2008 r. Żołnierze rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP, w obozach koncentracyjnych: 

Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, 

Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen, Flossenbürg,... i innych 

2008 r. Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, 

Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, porąbki, Szczyrku, Wilamowic, 

Wilkowic, Zabrzega, w latach 1939-1945 – słownik biograficzny (1300 biogramów 

ofiar hitleryzmu), 

2009 r. Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, 

Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-

1945 - słownik biograficzny (1251 ofiar hitleryzmu), 

2010 r. Suplement do Martyrologium: (497 biogramów ofiar hitleryzmu), 

- Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej …,  

- Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej …,  

- Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej …,  

- Martyrologium mieszkańców Żywca …,  

2011 r. Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach 1939-1945 – 

Słownik biograficzny (2039 biogramów ofiar hitleryzmu), 

2011 r. Z ich krwi i cierpień nasza wolność – Istebna, Jaworzynka, Koniaków 1939-

1945 (opracowanie współautorskie), (146 biogramów ofiar hitleryzmu) 

2012 r. - Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – (miejscowości podległych 

administracyjnie pod tereny pow. karwińskiego i frysztackiego), W LATACH 1939-

1945 – słownik biograficzny (1809 biogramów ofiar hitleryzmu). 

2012 r. – Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i konzentrationslagrów w 

latach 1939-1945. 

2013 r. - Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – (miejscowości podległych 

administracyjnie pod tereny pow. karwińskiego i frysztackiego), W LATACH 1939-

1945 – słownik biograficzny (1651 biogramów ofiar hitleryzmu).  

2014 r. - Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III w latach 1939-1945, - 

słownik biograficzny (1898 biogramów ofiar hitleryzmu). 

 


