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OD AUTORA.  

…Kiedy „superpatriotci” z lat osiemdziesiątych stawiają sobie za życia 

pomniki chwały, a patriotyzm wycenia się kwotą należnych odszkodowań za „walkę 

z komuną”, autentycznym patriotom wiernym ideałom „BÓG, HONOR, 

OJCZYZNA” – walczącym z o wiele groźniejszym okupantem z lat 1939-1945, 

należą się chociaż tak skromne wyrazy wdzięczności, jak publikowane biogramy w 

moich kolejnych słownikach biograficznych. 

Kontynuując upamiętnianie ofiar terroru hitlerowskiego okupanta i 

opracowując kolejne tomy, niewiele mam do dodania ponad słowo wstępne do 

pierwszego tomu Martyrologium mieszkańców Zaolzia. Żeby zatem nie zanudzać 

czytelnika zbędnymi tekstami, przytaczam treść artykułu redaktora naczelnego 

Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „ŚLĄSK” - Tadeusza Kijonki, znawcy 

tematu „Zaolzie” i recenzenta moich wszystkich prac jako „historyka 

nieprofesjonalisty”: 

„To już dwunasty tom tego wyjątkowego wydawnictwa, dokumentującego 

ofiary hitlerowskiego terroru i masowego ludobójstwa w szerokich granicach 

Górnego Śląska i obszarów wchodzących z nim w administracyjne związki. Autor 

Jerzy Klistała używa dwu pojęć: słownik biograficzny (bo taki jest charakter tych 

not zestawionych w układzie alfabetycznym) oraz wymiennie: martyrologium, jako 

że są to rejestry ofiar i męczeństwa w hitlerowskich katowniach i obozach zagłady. 

Już samo zgromadzenie, w większości własnym trudem oraz uporządkowanie według 

przyjętej zasady w sumie dziesiątków tysięcy biogramów jest dokonaniem, które nie 

znajduje przykładu, skoro jest to dzieło jednego człowieka. Zazwyczaj podjęcie 

takiego przedsięwzięcia autorskiego i wydawniczego wymaga powołania specjalnej 

instytucji z odpowiednim budżetem i zespołem. Jerzy Klistała jest natomiast skazany 

w tym wyłącznie na siebie, bo nie licząc zdawkowych pochwał i gestów uznania, na 

żadną stałą pomoc liczyć nie może. Całą pracę autorską wykonuje od ponad 

dziesięciu lat na koszt własny. Także pokrycie niemałych wydatków wydawniczych 

wymaga niestrudzonej krzątaniny, kołataniny w urzędach i przeróżnych instytucjach 

oraz uciążliwych zabiegów w pozyskiwaniu sponsorów. Lecz o realną pomoc coraz 

trudniej, jako że wsparcie jego ambitnej misji nie przekłada się na profity polityczne 

czy inne zyski osób z kręgów biznesu.  

Jerzy Klistała jest emerytem, który swój wolny czas przeznacza na realizację 

życiowego zadania, by objąć swoim martyrologium cały wyznaczony obszar 

dokumentacji polskiego męczeństwa w granicach ziem Górnego Śląska. Wymaga to 

niemało trudu, ale i wydatków wynikających z kosztów rozległej kwerendy 

obejmującej archiwa, placówki badawcze, urzędy a przede wszystkim domowe 

zbiory i pamiątki osób, których członkowie rodzin utracili bliskich w wyniku 

hitlerowskiego terroru i wyroków śmierci, a do których musi dotrzeć. Co jednak 

szczególnie zasługuje na podkreślenie to fakt, że Jerzy Klistała nie jest zawodowym 

historykiem, czy badaczem przygotowanym do podobnej działalności. Z zawodu – 

technik budowy maszyn, do czasu przejścia na emeryturę wykonywał wyuczoną 

profesję, by teraz całkowicie poświęcić się wyznaczonej sobie życiowej misji. Już 

pierwsza dwutomowa praca o wysokich walorach poznawczych pt. „Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych” (tom I – ukazał się w roku 2002, 

tom II – w 2003) spotkała się z uznaniem i uwagą, jako że Klistale udało się 
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skorygować pewne utrwalone błędy, w tym przypadku także dzięki powiązaniom 

rodzinnym. Jego ojciec, z zawodu maszynista kolejowy, zdeterminowany działacz 

ZWZ/AK w Rybniku, w wyniku zdrady i rozbicia konspiracyjnej siatki znalazł się w 

Auschwitz, gdzie zginął rozstrzelany pod ścianą śmierci. W pewnym momencie życia 

syn Jerzy postanowił poznać okoliczności wykonania wyroku i przejść całą drogę 

ojca od obozowego baraku do miejsca egzekucji. To przeżycie przerodziło się w 

postanowienie podjęcia się dokumentacji biografii ofiar w miarę upływu czasu 

skazanych na nieuchronne zapomnienie. W Auschwitz bywa odtąd zawsze 1 

listopada, by zatrzymać się w miejscu śmierci ojca pod murem straceń.  

Wartość wielotomowego dzieła Jerzego Klistały trzeba mierzyć liczbą 

biogramów w tym wyjątkowym martyrologium oraz usytuowaniem ich w przestrzeni 

konkretnych miejsc w określonym czasie lat 1939-1945. Szczególnie wiele miejsca 

poświęcił martyrologii mieszkańców rodzinnego Rybnika i ziem sąsiednich – łącznie 

pięć tomów, poza wymienionymi poświęconymi działaczom ZWZ/AK, wydał także 

książkę zatytułowaną: Żołnierze rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP w obozach 

koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, 

Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen, Ffossenbürg … i innych. 

Wydał również suplement do martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, 

Wodzisławia Śląskiego, Żor i Raciborza. A także suplement do martyrologium Ziemi 

Oświęcimskiej, mieszkańców Bielska, mieszkańców Żywca oraz szeregu 

miejscowości wpisanych w granice tych ziem z racji powiązań historycznych, 

gospodarczych i kulturowych – a to w każdym przypadku kilkanaście miejscowości. 

To określa trud Klistały związany z penetracją badawczą i kontaktami autorskimi, 

by niczego nie pominąć i stworzyć możliwie kompletną dokumentację. Autor ma 

świadomość, że każda nota to konkretna osoba, w razie pominięcia skazana na 

ostateczne zapomnienie, bo kto jeszcze po tylu latach podejmie równie mozolny i 

odpowiedzialny trud? Klistała ma w tych działaniach poczucie wagi tego co robi 

oraz sensu osobistego zaangażowania. Opracowując kolejne biogramy w jego 

„wyobraźni materializują się obrazy osób”, (…) które traktuje „jak najbliższych”. 

„Ich twarze spoglądają na mnie ze zdjęć. Ich (…) imiona i nazwiska są stale koło 

mnie (…) jak wielka rodzina – są mi bardzo, bardzo bliscy. (…) Oni na stałe 

pozostają ze mną i we mnie”.  

Aż tak mocne osobiste zaangażowanie wynika także z trwałej, duchowej 

więzi jaką utrzymuje z pamięcią Ojca, utraconego tak wcześnie. Bo co osoba – to w 

odczuciach Klistały nie tyle hasło kolejnego biogramu, ale konkretny człowiek, 

często pozbawiony już nawet własnej twarzy utrwalonej na fotografii, skoro 

większość not jest pozbawiona ikonografii. To także świadectwo postępującego 

zapomnienia i trudności nie tylko z identyfikacją ofiar  hitlerowskiej eksterminacji. 

Najnowszy tom I martyrologium mieszkańców Zaolzia zawierający hasła od liter A – 

do J, jest przygotowany nadzwyczaj starannie, także dzięki pomocy szeregu osób 

służących inspiracjami i kontaktami w dotarciu do domowych archiwów, co 

pozwoliło na poszerzenie rejestru ofiar. Szczególnie cenna była jednak możliwość 

wglądu do materiałów doktora Józefa Mazurka (1891-1968), zasłużonego 

zaolziańskiego lekarza, który nie bacząc na ryzyko zagrożenia życia udzielał pomocy 

partyzantom. Jego pasją i dziełem życia stało się gromadzenie materiałów do 

„Ruchu oporu i martyrologii Polaków na Zaolziu”, które zawarł w 26 tomach. 
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Pomocą służyła Jerzemu Klistale także córka dra Mazurka, dr n. med. Helena 

Paszkowa, która udostępniła bogate zbiory archiwalne ojca. Jak wielka to była 

pomoc potwierdza dedykacja Jerzego Klistały, który przypisał zaolziańskie 

martyrologium „pamięci śp. dr n. med. Józefa Mazurka”. 

Ziemia Cieszyńska a szczególnie ta jej część, która pozostała za Olzą, 

zapisała się w historii i ludzkiej pamięci jako wyjątkowy obszar oporu i męstwa oraz 

rozbudowanej antyhitlerowskiej konspiracji. Jednak szczególnej hekatombie 

poddane zostało patriotyczne Zaolzie, gdzie w ruchu oporu działało tysiące 

miejscowych Polaków, zaś lista ofiar była wyjątkowo rozległa. Potwierdzają to 

liczne zbiorowe egzekucje dokonane tu przez hitlerowców: w Karwinie (już 18 

wrześnie 1939), w Pietwałdzie, Cieszynie (głośna egzekucja pod Wałką – zginęły 24 

osoby), w Mostach koło Jabłonkowa, w Nawsiu, w Oldrzychowicach, w Bystrzycy 

nad Olzą, w Łomnej Dolnej, w Suchej Górnej, w Żywocicach (36 ofiar), w Łąkach 

nad Olzą, w Wielopolu-Ropicy, w Wędryni, w Lutyni Górnej i Jabłonkowie (Klistała 

posłużył się wykazami opracowanymi przez dr Stanisława Zahradnika). Zaolzie 

wręcz poraża liczbą zbiorowych egzekucji dokonanych na miejscowej ludności. 

Potwierdza to także tragiczny rejestr udokumentowanych ofiar w I tomie 

Martyrologium Zaolzia zawierający blisko 2000 nazwisk, w tym szczególnie wielu 

przedstawicieli zaolziańskiej inteligencji narodowości polskiej, która dominuje w 

tych tragicznych biogramach. Dowodzą tego także masowe aresztowania 

podejrzanych o działalność w ruchu oporu Polaków. I tak 9 stycznia 1941 roku 

aresztowano ponad 180 osób. W opublikowanych wykazach zwraca uwagę wielu 

Zaolziaków czynnych w partyzantce. A także obecność całych patriotycznych rodów: 

Adameckich, Bergerów (22 osoby), Dudów (15 osób), Farników (Leon Farnik został 

stracony na katowickiej gilotynie), Fingerów, Fiodorów, Foltynów, Guziurów (18 

osób), Heczków (22 osoby), czy Jeżowiczów. Klistała odnotował za dr. Józefem 

Mazurkiem niezwykły wyczyn Józefa Jeżowicza z Koszarzysk, lotnika 

uczestniczącego w kampanii wrześniowej, który po kapitulacji Polski wrócił w 

rodzinne strony. Pewnego dnia zauważył lądujący na miejscowym lotnisku niemiecki 

samolot. Gdy załoga opuściła lotnisko, wraz z kolegami dostał się do samolotu i 

wystartował. Szczęśliwie dotarł do Anglii, uhonorowany odznaczeniem wojskowym 

oraz awansem na kapitana. W Anglii walczył jako pilot w polskim dywizjonie. Zginął 

24.10.1941r. w walce powietrznej o Londyn. Wiele w zamieszczonych biogramach 

jest informacji dotyczących aktów militarnej odwagi. Zaolziacy byli w tych 

działaniach przykładami patriotyzmu, męstwa, poświęcenia i męczeństwa. Toteż jak 

mało która ziemia Zaolzie spłynęło krwią tysięcy ofiar Polaków (Oswald Guziur 

obliczał ich na 5 tys. osób). 

Ten liczący 446 stron I tom Martyrologium Mieszkańców Zaolzia 

zdominowany jest przez osoby reprezentujące narodowość polską (w ponad 90%), 

jako że Ruch Oporu był na tych terenach w latach 1939-1945 z krwi i kości polskim. 

Dwa kolejne tomy zaolziańskiego martyrologium Klistały są przygotowywane 

gotowe i czekają na wydanie, a każdy zawiera ponad 1900 haseł. Lecz ich autor, 

który opracował ponad 5 tysięcy biogramów składających się na trzytomowe 

Martyrologium Zaolzia, nie dysponuje środkami aby wydać dwa kolejne tomy, które 

przygotował do druku skazany na siebie i własną zaradność ponosząc przecież 

niemałe koszty. Od wydania I tomu upłynie wkrótce rok. Jerzy Klistała nie może 
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liczyć na skuteczne wsparcie swojej misji, choć wydał już 12 tomów martyrologium i 

to w ciągu 10 lat choć jego bezprzykładny dorobek zasługuje nie tylko na materialną 

pomoc, ale i godne uhonorowanie.” 
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płk. rez. dr Mieczysław Starczewski 

 

Próby współpracy Polskiego Państwa Podziemnego na Śląsku Cieszyńskim z 

czeskim ruchem niepodległościowym w latach 1939-1945. 

 

Możliwości nawiązania współpracy w początkowym okresie okupacji z 

czeskim ruchem niepodległościowym były mało realne. Wynikało to z faktu nie 

najlepszych stosunków sąsiedzkich między obu państwami w okresie 

międzywojennym. Na te stosunki niebagatelny wpływ wywarła decyzja władz 

czechosłowackich i dokonany przez jej siły zbrojne w styczniu 1919 zbrojny najazd 

na Śląsk Cieszyński. To on doprowadził do brzemiennego w skutki konfliktu 

między obu państwami oraz ludnością polską i czeską na Śląsku Cieszyńskim.  

Po zajęciu Zaolzia przez Polskę w październiku 1938 r. panowała niechęć a 

nawet wrogość ludności czeskiej do tworzonej administracji polskiej, która objęła 

też koło polonofijskie. Sytuacja taka trwała do wiosny 1939 r., kiedy to nastroje 

uległy zmianie i pojawiły się pierwsze próby współdziałania ludności czeskiej z 

polską w przypadku wojny polsko-niemieckiej.1 I tak Polak Franciszek Pytel z 

Rychwałdu, tam urodzony 19.11.1898 r., żonaty z Emilią Pytel z domu Dostal z 

Rychwałdu, członek Komunistycznej Partii Czechosłowacji od 1927 r., po zajęciu 

Czechosłowacji przez III Rzeszę udzielał pomocy funkcjonariuszom 

komunistycznym przy ich ucieczce do ZSRR przez Polskę (m.in. Prochasce-

członkowi parlamentu czechosłowackiego) oraz młodym Czechom, którzy jechali 

do Krakowa, aby wstąpić do tworzącego się tam Legionu Czechosłowackiego.2 

Niemal wszyscy przyjeżdżający Czesi do Krakowa to byli wojskowi. Na przełomie 

marca i kwietnia 1939 r. przybyli pierwsi żołnierze czechosłowaccy do Krakowa, 

których umieszczono w Domu Turysty przy Oleandrach. W następnych tygodniach 

liczba przybywających Czechów i Słowaków znacznie zwiększyła się i do ich 

dyspozycji oddano baraki w Bronowicach Małych. Dowódcą ich został ppłk Ludwik 

Svoboda na początku czerwca 1939 r. Do końca sierpnia 1939 r. przybyło ok. 3000 

żołnierzy czechosłowackich, z czego 477 lotników i 735 żołnierzy odpłynęło 

statkami polskimi do Francji, zaś 85 lotników czeskich i 8 słowackich wstąpiło do 

WP. Natomiast pozostali żołnierze czechosłowaccy mieli zapoczątkować tworzenie 

Korpusu Czechosłowackiego, na który wyraził zgodę prezydent RP Ignacy Mościcki 

w wydanym dekrecie 3.09.1939 r. Pod koniec sierpnia 1939 r. gros tych żołnierzy 

przetransportowano do obozu w Leśnej pod Baranowiczami, zaś ok. 180 grupę 

pozostawiono w Bronowicach do organizowania pododdziałów czechosłowackich z 

przybywających ochotników. Grupa ta rozbita została w czasie działań wojennych 

przez siły niemieckie wraz z 6 DP. Z kolei główna grupa tworzonego Korpusu 

Czechosłowackiego w Leśnej przeszła do ZSRR, gdzie stała się zalążkiem 

utworzonych później czechosłowackich sił zbrojnych. 3 

Klęska Polski w wojnie z III Rzeszą oraz agresja sowiecka zmusiły władze 

polskie do emigracji i utworzenia rządu polskiego we Francji na czele z gen. dyw. 

                                                      
1 Patrz przypisy. 
2 Patrz przypisy. 
3 Patrz przypisy. 
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Władysławem Eugeniuszem Sikorskim. W przeciwieństwie do Polski rząd francuski 

nie wyraził zgody na utworzenie tymczasowego rządu czechosłowackiego na czele z 

Benešem. Natomiast uznał on 8 osobowy Czechosłowacki Komitet Narodowy 

(CzKN) 14 listopada 1939 r., któremu przyznał bardzo ograniczony zakres 

działania. Członkiem tego Komitetu był Beneš (przebywał na stałe w Londynie). 

Tym samym pozycja, położenie prawne i polityczne gen. Sikorskiego i Beneša było 

wyraźnie niekorzystne dla tego drugiego. Pomimo tego Beneš zaczął traktować 

polskie władze w ten sposób, jak gdyby ta przewaga była po jego stronie. To strona 

polska dopuściła do takiej sytuacji, zaś gen. Władysław Sikorski w rozmowach z 

Benešem chyba nie zorientował się, że był to polityk nastawiony wyraźnie 

antypolsko. To był efekt niechęci gen. Sikorskiego do władz polskich sprzed 

września 1939 r., które obwiniał o klęskę w wojnie z III Rzeszą, a tym samym o 

utratę niepodległości. Ocena była jednostronna i nie uwzględniała poziomu rozwoju 

przemysłowego obu państw i ich potencjału militarnego. Ówczesne władze 

państwowe i kierownictwo wojskowe w pełni zdawały sobie sprawę z dysproporcji 

sił i stąd zrobiło według mnie wszystko, aby w przypadku konfliktu nie być 

osamotnionym. Stąd sojusz z Francją i Wielką Brytanią, które nie wywiązały się z 

podjętych zobowiązań we wrześniu 1939 r. Nie można pominąć faktu utworzenia 

ściśle zakonspirowanej sieci dywersji pozafrontowej do działań na tyłach 

przeciwnika w przypadku działań wojennych. Gen. Sikorski nie tylko nie dokonał 

realnej oceny przyczyn klęski wrześniowej, ale też nie dostrzegał polskiej racji 

stanu. Niestety, ale świadczyło to o braku jego przygotowania merytorycznego do 

rozmów z politykami innych państw, a zwłaszcza z Benešem. Brak jasności 

politycznego myślenia doprowadziła do tego, że gen. Sikorski razem z Benešem 

krytykowali przedwojenną politykę zagraniczną Polski prowadzoną przez ministra 

spraw zagranicznych Józefa Becka. Gen. Sikorski nie uwzględniał faktu, że to 

najwyższe władze czechosłowackie zainicjowały w styczniu 1919 zbrojny najazd na 

Śląsk Cieszyński, który doprowadził do brzemiennego w skutki konfliktu między 

Polską i Czechosłowacją w okresie międzywojennym. Gen. Sikorski pozwolił sobie 

na niedopuszczalne w obecności polityka obcego państwa obarczanie swojego 

poprzednika winą za stan stosunków polsko-czechosłowackich. Prosił nawet Beneša 

o dostarczenie dokumentów, które by tę tezę potwierdziły. 

Beneš od samego początku zamierzał obciążyć Polskę współwiną za klęskę 

Czechosłowacji jesienią 1938 r., wykorzystując początkowy brak orientacji gen. 

Sikorskiego w kulisach polskiej polityki przed wojną. Jednocześnie w kilka dni po 

agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r., zaprosił do siebie Iwana Majskiego - 

sowieckiego ambasadora w Londynie i oświadczył mu, że ją nie tylko aprobuje, ale 

„nie wyobraża sobie dalszego historycznego istnienia Czechosłowacji bez bliskiego, 

najbardziej nierozerwalnego związku z ZSRR”. Podkreślił, że jego gorącym 

pragnieniem jest zmniejszenie o ponad połowę przedwojennej „wielkiej Polski” i 

utworzenie okrojonej o ziemie wschodnie „małej Polski”. Zarazem poinformował on 

Majskiego, że przyszłe stosunki między Polską a Czechosłowacją realne będą tylko 

wówczas, gdy Polska zrezygnuje z ziem wschodnich. Tym samym Rosja powinna 

być usatysfakcjonowana z takiego rozwiązania, bo „małe etnograficzne państwo 

polskie zjednoczone na zasadach federacyjnych z Czechosłowacją nie będzie dla 

Rosji niebezpieczeństwem i zrezygnuje ono z ambicji pójścia dalej w kierunku 
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wschodnim, to on Beneš ma powód, by sądzić, że Rosja będzie faworyzowała taki 

blok”.4 

Gen. Sikorski nieświadomy podjętej gry przez Beneša omawiał z nim 

brytyjską propozycję ścisłej polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej oraz 

utworzenie po wojnie w Europie Środkowej federacji Polski i Czechosłowacji. 

18.11.1939 spotkał się z byłym premierem Czechosłowacji, Słowakiem Milanem 

Hodžą i polecił ambasadorowi Edwardowi Raczyńskiemu nawiązanie z nim 

kontaktów. Raczyński zauważył, że Beneš dalej skłania się do szukania poparcia w 

Rosji, zaś z Hodžą nie są zwolennikami współpracy z silną Polską. Prof. M. K. 

Kamiński w pełni udokumentował, że Beneš i jego ekipa skupiona w 

Czechosłowackim Komitecie Narodowym nie była dla Polski wiarygodnym 

partnerem.5  
Rząd polski na obczyźnie informowany był przez przedstawicieli z kraju, w 

tym utworzoną Delegaturę Rządu RP na Kraj o sytuacji i stosunkach polsko-

czeskich na Zaolziu. Na ich kształtowanie się zwracała uwagę niejednokrotnie 

Okręgowa Delegatura Rządu RP na Śląsku w meldunkach do kierownictwa 

centralnego. Informowała przełożonych, że szczególnie negatywny wpływ wywarła 

tam polska administracja po jego zajęciu, bo podejmowała decyzje krzywdzące 

ludzi, zwłaszcza Czechów poprzez bezpodstawne obniżanie uposażeń, wypłacanie 

zaliczek na pobory przez parę miesięcy, wyrzucanie robotników udających się na 

skargę przez administrację, zwalnianie z pracy itd. W konsekwencji polityka ta 

spowodowała, że większość mieszkańców tego terenu wyrażało żal za Czechami, 

zaś: „... Polakami czuł się w dalszym ciągu tylko dobrze uświadomiony element. 

Klęska w 1939 r. na Zaolziu wywołała radość. Żywioł czeski wzmocnił się nie tylko 

zrażonymi do Polski, ale powracali również ci, którzy uciekli z Zaolzia przed 

wojskami polskimi. Równocześnie polski element przywódczy został wytępiony lub 

emigrował. Niemcy faworyzują Czechów. Wielu więc Polaków podaje się za 

Czechów. U Czechów duże napięcie nienawiści do Polski [...]. Polacy stanowią 

materiał roboczy. Mimo tego stanu rzeczy ludność Zaolzia będzie wobec Czechów 

lojalna i rwać się do Polski nie będzie...”.6 

W pierwszych miesiącach okupacji inspiratorem nawiązania współpracy z 

czeskim ruchem niepodległościowym było śląskie kierownictwo ZWZ na czele z 

ppor. mgr. Józefem Korolem „Starostą”7. W tym czasie „Starosta” przygotowywał 
członków Okręgu do powstania powszechnego, który liczył już ok. 14000 członków 

i był w stanie odtworzyć co najmniej dywizję piechoty. Podstawowym problemem 

było jej uzbrojenie. Posiadana broń pozwalała na uzbrojenie kilkunastu plutonów. 

Pododdziały WP wycofujące się we wrześniu 1939 r. ukryły broń na terenie Śląska 

Cieszyńskiego. O fakcie tym meldowali komendanci placówek dowódcy Obwodu 

Cieszyńskiego ZWZ Franciszkowi Potyszowi. Polecił on tę broń zabezpieczyć na 

potrzeby organizacji. Od plut. pchor. Oswalda Guziura i od ppor. rez. dr Musioła 

dowiedział się Potysz, że Korol i Kwaśnicki otrzymali pełnomocnictwo od 

                                                      
4 Patrz przypisy. 
5 Patrz przypisy.  
6 Patrz przypisy. 
7 Patrz przypisy. 
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przełożonych nawiązania kontaktu z czeskim ruchem oporu celem zakupienia 

broni.8 

Korol polecił latem 1940 r. inż. Franciszkowi Kwaśnickiemu „Rawiczowi”9 

– szefowi Związku Odwetu (ZO) Okręgu Śląskiego wyjechać do Protoktoratu, 

celem nawiązania kontaktu z czeskimi działaczami polityczno-wojskowymi. 

„Rawicz” zgodnie z poleceniem pojechał do Brünn i Pragi pod koniec czerwca 1940 

r., gdzie znał wielu Czechów jeszcze ze studiów. Poprzez nich zamierzał dotrzeć do 

działaczy czeskich i przeprowadzić z nimi rozmowy o charakterze politycznym i 

wojskowym. Wyjazd zakończył się niepowodzeniem, ponieważ do rozmów nie 

doszło. Dokument niemiecki nie precyzuje powodów, które uniemożliwiły ich 

przeprowadzenie. Można przypuszczać, że znajomi Czesi nie należeli do organizacji 

konspiracyjnych lub nie ufali na tyle „Rawiczowi”, aby wprowadzić go w swoje 

konspiracyjne środowisko. Prawdopodobnie wyjazd ten nie został wcześniej 

przygotowany a Kwaśnicki liczył na odnowienie przyjaźni z okresu studiów. Nie 

uwzględniał chyba faktu, że czasy diametralnie się zmieniły, zaś wymogi tajemnicy 

i przestrzeganie zasad konspiracyjnych stosowano nie tylko w konspiracji polskiej, 

ale i czeskiej. 

Efektem wyjazdu Kwaśnickiego do Brünn i Pragi było zebranie informacji o 

nastrojach ludności czechosłowackiej i przekazanie ich komendantowi Okręgu 

Śląskiego ZWZ, który złożył meldunek komendzie Obszaru IV ZWZ a ta zaś 

przesłała gen. bryg. Stefanowi Roweckiemu. Pomimo niepowodzenia dowództwo 

śląskie poleciło jemu nawiązanie kontaktów z konspiracją czeską. Do zrealizowania 

tego zadania pozyskał on Bronisławę Benesz, która znała z okresu 

międzywojennego rolnika Karola Junga z Górnego Żukowa nr 20 (ur. 28.10.1887 r.) 

- działacza polskiego w Czechosłowacji, przedstawiciela polskiej mniejszości w 

parlamencie czechosłowackim. Do SZP pozyskany został w grudniu 1939 r. przez 

Franciszka Potysza i wiosną 1940 r. został członkiem Związku Odwetu. Poprzez nią 

nawiązał kontakt z Jungiem, któremu dwukrotnie złożył wizytę. Za pośrednictwem 

Benesz dostarczył on przepustkę do przekraczania granicy z Protektoratem.  

Jung podjął działania zmierzające do nawiązania współpracy pomiędzy 

organizacjami konspiracyjnymi polską i czeską. Przekonał chyba Czechów, że 

będzie ona korzystna dla obu stron. W sierpniu 1940 r. spotkał się Kwaśnicki z 

Bohumirem Miczokiem - przedstawicielem czeskim w mieszkaniu Junga. Efektem 

wspólnej rozmowy było wyznaczenie kolejnego spotkania obu stron na wrzesień 

1940 r. w gospodzie Firla w Wojkowicach. Do spotkania tego doszło w umówionym 

miejscu. Stronę czeską reprezentował Miczok i jeszcze jeden przedstawiciel z 

kierownictwa organizacji, zaś polską tylko Kwaśnicki. W akcie oskarżenia Junga 

czytamy: „Kwaśnicki rozmawiał z przybyłym Czechem razem z Miczokiem. Ten 

Czech oświadczył, że przybył on z polecenia czeskiej organizacji i otrzymał 

dyrektywy nawiązania kontaktu co do dalszej współpracy z polską organizacją. Jako 

pierwszy problem podjęto rozwiązanie transportu członków czeskiej organizacji 

przez GG do Rosji i dalej do Anglii. Ci ludzie mieli wstąpić w Anglii do Legionu 

                                                      
8 Patrz przypisy. 
9 Patrz przypisy.  
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Czeskiego. Organizacja polska miała udzielić pomocy podczas transportu tych ludzi 

przez GG do Rosji. Kwaśnicki wyjaśnił, że o tym musi najpierw porozumieć się ze 

swoim kierownictwem w Krakowie. Kolejnym punktem było porozumienie się między 

Kwaśnickim i Czechami, że czeska organizacja miała by dostarczyć broń dla 

polskiej organizacji...”.10  

O wynikach rozmowy poinformował Kwaśnicki kierownictwo obszarowe 

ZWZ w Krakowie, które nakazało mu przekazać stronie czeskiej propozycję, aby 

zwróciła się do rządu Beneša w Londynie celem podjęcia przez niego rokowań z 

rządem polskim. Można przypuszczać, że rząd polski zleciłby kierownictwu 

krakowskiemu udzielić pomocy Czechom przy transporcie ich ludzi przez GG do 

Rosji. Nie czekając na ten rozkaz dowództwo obszarowe w Krakowie wyraziło 

gotowość przerzucenia 2 Czechów do Rosji. O tym fakcie polecił Kwaśnicki 

poinformować Junga oraz Miczoka poprzez kurierkę Kynast. Miczok miał 

przywieźć ich do Cieszyna i przekazać Kwaśnickiemu. W wyznaczonym dniu do 

Cieszyna przybył tylko Miczok, ponieważ zerwana została łączność organizacji 

czeskiej z Pragą. 

W listopadzie 1940 r. odbyło się kolejne spotkanie Kwaśnickiego i Junga z 

przywódcami organizacji czeskiej reprezentowanej przez trzech przedstawicieli we 

Frydku. Kolejny raz dyskutowano nad współpracą obu organizacji, przerzutem 

Czechów przez GG do Rosji, dostarczeniem broni dla ZWZ na Śląsku. W grudniu 

1940 r. strona czeska poinformowała Kwaśnickiego, że broń zostanie dostarczona w 

styczniu przyszłego roku. Od Miczoka dowiedział się Jung, że Czesi przed 

opuszczeniem Zaolzia w październiku 1938 r. pozostawili zakonspirowany magazyn 

broni w kotłowni szkoły w Hnojniker. Tę informację przekazał Jung dla 

Kwaśnickiego. Broń chyba odszukano i przeniesiono do wykonanego magazynu 

koło Kocubowa. W akcie oskarżenia Kynast i Benesz Niemcy stwierdzają, że ta 

ostatnia nie posiada bliższych informacji o ilości przekazanej broni przez Czechów. 

Dalsze współdziałanie obu organizacji przerwało rozbicie Inspektoratu 

Cieszyńskiego ZWZ i Związku Odwetu Okręgu Śląskiego ZWZ (styczeń – marzec 

1941 r.). Aresztowany został też Kwaśnicki. W rękach gestapo znalazł się Miczok, 

który chyba załamał się w śledztwie, ponieważ został ich agentem.11 

Na terenie Cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego 

było około 2000 konfidentów. Brak dokumentów niemieckich, zwłaszcza gestapo, 

uniemożliwia ustalenie ich rozmieszczenia i liczebności na danym terenie. Nie 

wiemy też ilu ich było na Śląsku Cieszyńskim i jaki procent stanowiła ludność 

polska, czeska i słowacka. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że na 

omawianym obszarze mogło być nawet kilkuset konfidentów. To oni 

rozpracowywali członków Polskiego Państwa Podziemnego i doprowadzali do 

wielkich wsyp, np. rozbicia Inspektoratu Cieszyńskiego ZWZ w miesiącach od 

stycznia do marca 1941 r. Większość konfidentów od lat mieszkała na tym terenie, 

doskonale znała środowisko i aktywność społeczno-polityczną i patriotyczną 

poszczególnych mieszkańców w okresie międzywojennym. Wystarczyło tylko 

obserwować ich zachowanie w czasie okupacji i poinformować gestapo o 

                                                      
10 Patrz przypisy. 
11 Patrz przypisy. 
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podejrzanych spotkaniach itd. Nie można pominąć faktu chęci rewanżu ludności 

czechosłowackiej za jej prześladowanie po zajęciu Zaolzia przez Polskę w 

październiku 1938 r. oraz nielicznej jej konspiracji w latach okupacji, która dążyła 

do maksymalnego osłabienia struktur Polskiego Państwa Podziemnego a w zasadzie 

do ich zlikwidowania. 

Wielu wybitnych działaczy polskich z okresu międzywojennego oraz 

członków Polskiego Państwa Podziemnego z Zaolzia zostało aresztowanych, 

wywiezionych na roboty przymusowe itd. nierzadko na skutek donosów czeskich 

sąsiadów. Niemcy wykorzystywali antagonizmy pomiędzy ludnością polską, czeską 

i słowacką. Pozyskali renegatów, ślązakowców, członków tzw. „Slezskýego 

Odboju”, którzy denuncjowali Polaków. Potwierdza to cytowany przez Alicję Sęk 

donos renegatów przekazany karwińskiemu gestapo. Stwierdza ona, że jest pełen 

błędów czeskojęzycznych i niemieckojęzycznych i świadczy o „szkopyrtockim” 

rodowodzie jego autorów. Wymieniają oni jako niebezpiecznych Polaków z 

Karwiny dla III Rzeszy m.in.: nadsztygara Jana Cachela (ur. 31.01.1879 r.), sztygara 

Atoniego Twardzika (ur. 2.01.1890 r.), sztygara Rudolfa Brożka (ur. 2.04.1901 r.), 

sztygara Jana Sembola (ur. 1.03.1904 r.), robotnika Antoniego Młynarczyka (ur. 

4.01.1881 r.), robotnika Teodora Damka (ur. 6.11.1898 r.). 

Na skutek podobnych donosów aresztowano wiele osób niezależnie od 

wykształcenia, pochodzenia społecznego, zawodu itd. Wystarczyło, że byli 

Polakami. Szczególnie niebezpiecznym agentem gestapo na Zaolziu był Józef Gilik, 

który wydał m.in.: Karola Śliwkę, Jana Heczkę, Józefa Łabudka, Józefa Czepczorza, 

Karola Herdę. Przed wojną był sekretarzem Czerwonych Związków Zawodowych w 

Trzyńcu. Po wojnie skazany przez sąd czeski na karę śmierci. Jeszcze groźniejszym 

dla członków Polskiego Państwa Podziemnego na Zaolziu był Edward Gałuszka ur. 

7.07.1920 r. w Darkowie, pow. Frysztat, syn Karola, nadgórniczego w kopalni Jana i 

członka Macierzy Szkolnej. Karol Gałuszka był długoletnim radnym gminnym z 

ramienia Stronnictwa Katolickiego w Darkowie. Matka jego Franciszka była 

przewodniczącą Różańca w tej miejscowości. Ich syn Edward ukończył polskie 

gimnazjum realne w Orłowej i był studentem stomatologii przed wojną (po maturze 

uczęszczał na stomatologię w Ołomuńcu a w 1938 r. po zajęciu Zaolzia przez Polskę 

studiował stomatologię w Warszawie). W pierwszych miesiącach okupacji 

zwerbowany został przez Józefa Kominka do ZWZ. Gałuszka chyba aresztowany 

załamał się w śledztwie i poszedł na współpracę z gestapo. Systematycznie 

przekazywał Niemcom informacje o planowanych przedsięwzięciach ZWZ-AK. 

Ogółem miał przekazać gestapowcom ok. 300 polskich patriotów z Zaolzia, którzy 

podjęli walkę z okupantem. Po wojnie wstąpił do Komunistycznej Partii 

Czechosłowacji i ukończył studia medyczne w Bratysławie. Niektórzy agenci 

gestapo zlikwidowani zostali przez oddziały partyzanckie, np. 1 pluton oddziału 

partyzanckiego „Garbnik” zlikwidował m.in. agenta gestapo Czarnotę, który 

rozpracowywał też AK na Zaolziu. Z kolei oddział partyzancki Józefa Kamińskiego 

„Strzały” zlikwidował 2 konfidentów-Czechów: Franciszka Smuż i Karola Widnic z 

Łąk.12 

                                                      
12 Patrz przypisy. 
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Aresztowania te na pewien czas ograniczały działalność Okręgu Śląskiego 

ZWZ-AK. Pomimo tego Okręg ten przejął inicjatywę w zakresie prób podjęcia 

współpracy z konspiracją czeską. Ta akcja kierownictwa śląskiego nie tylko została 

zaakceptowana przez Komendę Główną ZWZ (KG ZWZ), lecz została przez nią 

rozwinięta. Gen. bryg. Stefan Rowecki „Kalina“ meldował przełożonym w 

depeszach nr 186 i 187 z 15 listopada 1940 r., iż: „ Mamy szereg kontaktów z 

organizacjami wojskowymi czeskimi. Jedna z nich podaje, że działa na rozkaz 

Beneša. Proszę o spowodowanie podania nam hasła rozpoznawczego za które z 

polecenia Beneša wspomniana organizacja ponownie do nas zgłosi się...”.13 

Depesza była niezmiernie lakoniczna, ponieważ nie zawierała ani nazwy organizacji 

wojskowej podległej Benešowi, ani nie wymieniała innych organizacji wojskowych. 

Większość tych kontaktów dotyczyło chyba Śląska Cieszyńskiego, na co wskazuje 

depesza gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego „Godziemby” do gen. Roweckiego z 

16 kwietnia 1941 r. 

Warto zwrócić uwagę, że depesze przesłane przez gen. Roweckiego dla 

rządu polskiego na uchodźstwie i Naczelnego Wodza nie pozostały bez echa. 

Zainicjowano rozmowy z przedstawicielami Czechosłowacji w Londynie. Efektem 

tych rozmów było uzgodnienie ograniczonej współpracy pomiędzy ZWZ a 

organizacją czeską, ale tylko na pograniczu obu państw. Gen. Sosnkowski 

informował kierownictwo krajowe ZWZ 16 kwietnia 1941 r., że odbyły się wstępne 

rozmowy z Czechami, którzy wyrazili zgodę na taką współpracę. Miała ona 

dotyczyć kontaktów w tzw. obszarze stykowym obu organizacji a zasadniczo w 

rejonie Morawskiej Ostrawy – Cieszyna w zakresie spraw ściśle technicznych, np. 

wzajemnej pomocy przy przerzucaniu kurierów zrzucanych na spadochronach, 

którzy przypadkowo lądowali na sąsiednim obszarze itd. Natomiast wszelkie 

rozmowy między obu organizacjami w obszarze stykowym miały się: „ograniczać 

do ram ściśle określonych instrukcjami wysłanymi z obu stron. Wychodzenie poza te 

ramy nie może mieć miejsca”. Oznacza to pozbawienie kierownictwa krajowego 

ZWZ wszelkiej inicjatywy, nie mówiąc już o Inspektoracie Cieszyńskim ZWZ. O 

wszystkim  miał decydować nie kraj, lecz rząd na uchodźstwie. Stanowisko 

powyższe jest zaskakujące, bo oderwany od wydarzeń okupacyjnych nie mógł na 

bieżąco analizować sytuacji i podejmować decyzji najwłaściwszych w danej chwili, 

zwłaszcza dotyczących Śląska Cieszyńskiego, o którym miał znikome informacje. 

Tym samym nie tylko hamowano, ale paraliżowano inicjatywę zaolziańskich 

kierownictw terenowych ZWZ. Analiza dokumentów pozwala na stwierdzenie, że 

rząd i Naczelny Wódz oraz podlegające im komórki zmierzały do maksymalnego 

ograniczenia swobody działania KG ZWZ, zaś gen. Rowecki miał być tylko 

wykonawcą rozkazów, bez prawa podejmowania inicjatywy. Jednoznacznie 

uprawnienia te określa powyższa depesza, w której czytamy: „Co do spraw 

interesujących obie organizacje, to na razie rozmowy te będą prowadzone tylko na 

szczeblu obu Central. Na tym szczeblu będą również rozważane i decydowane 

ewentualne postulaty wysuwane przez organizacje w obu krajach. Decyzje te będą 

następnie podawane do wiadomości komendantom obu organizacji”.14  

                                                      
13 Patrz przypisy. 
14 Patrz przypisy. 
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W rzeczywistości kierownictwo ZWZ mogło przesłać tylko postulaty własne i 

otrzymane z Okręgu Śląskiego ZWZ do Londynu i oczekiwać na ewentualne ich 

rozpatrzenie przez rząd i Naczelnego Wodza. Od wysłania depeszy z kraju do 

uzyskania odpowiedzi od władz polskich upływało niejednokrotnie kilka tygodni a 

niekiedy miesięcy. Tym samym podejmowane problemy stawały się nieaktualne w 

wyniku zmian zachodzących w kraju i na arenie międzynarodowej, w tym też na 

Śląsku Cieszyńskim (aresztowania łącznie z rozbiciem kierownictw terenowych). 

Nie był to przypadek odosobniony, bo rząd i Naczelny Wódz dążyli do całkowitego 

podporządkowania sobie kraju we wszystkich dziedzinach. Konsekwencją tego było 

podejmowanie decyzji, które nie zawsze były trafne. 

Gen. Sosnkowski polecił gen. Roweckiemu przesłanie nazwisk względnie 

pseudonimu oraz adresu i hasła delegata upoważnionego do prowadzenia rozmów z 

Czechami na obszarze granicznym a ponadto adresy i hasła pośrednie. Podobne 

zarządzenie mała wysłać Centrala czeska z Londynu do podległego jej kierownictwa 

krajowego. Po otrzymaniu odpowiedzi z Polski i Czechosłowacji rządy emigracyjne 

postanowiły przesłać informację kierownictwom krajowym o zakresie wzajemnych 

kontaktów i miejsc spotkań delegacji. Przedstawiciele rządu czeskiego 

poinformowali gen. Sosnkowskiego, iż w Cieszyńskiem próbę współpracy podjął 

pułkownik WP (Henryk Kowalówka komendant Okręgu Śląskiego ZWZ – M.S.), 

ale prosił o wyznaczenie osoby wskazanej przez władze czeskie na emigracji, z 

którą można prowadzić rozmowy. Wskazuje to, iż gen. Rowecki nie czekał na 

decyzje Naczelnego Wodza, lecz przejął inicjatywę w nawiązaniu współpracy z 

Czechami i polecił komendantowi Okręgu Śląskiego podjęcie rozmów, co miało 

miejsce. W zaistniałej sytuacji gen. Sosnkowski proponuje utrzymanie tego 

kontaktu, z tym, iż należy przesłać jego adres do Londynu. Jednocześnie podkreśla 

jeszcze raz, że rozmowy: „z Czechami mogą dotyczyć spraw ściśle technicznych, 

dotyczących zagadnień, jakie może wyłonić życie w obszarach granicznych. Ścisłą 

instrukcję w tej sprawie nadeślę wraz z adresami i hasłami Delegata Czeskiego. 

Innych rozmów o charakterze szerszym interesujących obie organizacje wojskowe 

nie prowadzić. Wasze postulaty w tej sprawie nadesłać do centrali, gdzie zostaną 

uzgodnione po czym otrzymacie instrukcje. Podkreślam z naciskiem, że z rozmów i 

współpracy z organizacją wojskową czechosłowacką wykluczone są jakiekolwiek 

sprawy mające związek ze strona polityczną, zagadnienia współpracy polsko-

czeskiej, jak również wewnętrznych stosunków czeskich i polskich”.15 

Gen. Rowecki przesłał gen. Sosnkowskiemu adres na kontakt z Czechami 

wraz z jego dokładną lokalizacją. Przedstawiciel czeski miał dotrzeć do domu 

dentysty dr Józefa Beneta w Gotkowicach w powiecie rybnickim. Dojazd koleją do 

stacji Stasinek na szlaku kolejowym z Bogumina do Zebrzydowic. Od stacji do 

punktu kontaktowego było kilkaset metrów (ok. 10 minut pieszo). Obowiązywało 

hasło „Przyszedłem w sprawie kupna tapczanu” i odzew „Na razie nie sprzedam”. 

Był to punkt kontaktowy pośredni, ponieważ rozmowy – ze względu na 

bezpieczeństwo – miały odbywać się w innej miejscowości. Jako kryptonim 

przyjęto „Czesława”. Wykorzystanie tego punktu było realne tylko wówczas, gdy 

przekazany zostanie kryptonim drogą radiową. Jednocześnie Komendant Główny 

                                                      
15 Patrz przypisy. 



 17 

ZWZ meldował „Wśród Czechów w Cieszyńskiem dość rozpowszechnione nastroje 

odwetu za 1938 r. Twierdzą, że Zaolzie musi wrócić do Czech, że tak postanowiono 

już w Londynie. Powołują się przy tym na audycję BBC. Poza tym silne wpływy 

komunistyczne wśród proletariatu czeskiego [...]. Idea Federacji z Polską 

niedostatecznie rozumiana i spopularyzowana wśród Czechów i Polaków 

cieszyńskich. Czesi obawiają się hegemonii polskiej. Konieczne wzajemne 

uzgodnienie audycji czeskich i polskich nadawanych przez BBC, tłumacząc 

solidarność interesów”.16 

Gen. Rowecki nie sprzeciwiał się kontaktom, wbrew swoim przełożonym, 

Okręgu Śląskiego ZWZ-AK z organizacjami czeskimi. Okręg odczuwał brak 

uzbrojenia a tym dysponowali Czesi, lecz nie podejmowali działalności zbrojnej. W 

wyniku podjętej współpracy uzyskano pewną ilość broni, która pozwoliła dozbroić 

niektóre grupy sabotażowo-dywersyjne. Można przyjąć, że nie były one zbyt duże, 

ponieważ aresztowania dokonane przez gestapo w Inspektoracie Cieszyńskim ZWZ 

doprowadziły do zerwania współpracy, a podejmowane próby jej odtworzenia nie 

przyniosły oczekiwanych wyników. Efektem tej współpracy był gest ze strony 

czeskiej wiosną 1942 r. zmierzający do zlikwidowania silnej organizacji 

antypolskiej „Sleskiego Odboju” na Śląsku Cieszyńskim, która dysponowała 

znacznymi środkami materialnymi, szczególnie bronią. Organizacja ta: „S.C.O. 

(Skupina Českego Odporu) – organizacja wojskowa powstała wkrótce po utracie 

niepodległości przez Czechosłowację w oparciu o kadrę czeskiej armii – M.S. ) 

zaczęła nawet konfiskatę składów broni. Nadzieje na poprawę jednak zawiodły, gdyż 

lokalne czynniki czeskie okazały opór, nie podporządkowując się dyrektywom z 

Pragi. Nacjonalizm czeski na Śląsku wykazuje dużą niezależność, nie uznaje rządu 

emigracyjnego, ani prezydenta Beneša, uważa go za zbyt liberalnego i zbyt 

miękkiego [...]. Slesky Odboj działa więc nadal. Komunizm na Śląsku Cieszyńskim 

ma zresztą również zwolenników czeskich”.17  

W zaistniałej sytuacji inicjatywę przejął gen. Rowecki, który polecił 

Romanowi Rutkowskiemu „Rudemu” z komórki „N” nawiązanie kontaktów z 

Czechami. We wrześniu 1942 r. wyjechał on jako przedstawiciel AK do Pragi celem 

zainicjowania współpracy w zakresie prowadzenia akcji „N”. Tam spotkał się z 

dyrektorem gimnazjum praskiego, występującym pod pseudonimem „Pepa”. 

„Rudy” poinformował Czechów o prowadzonej w Polsce akcji „N” i jej efektach. 

Czesi zainteresowali się tą akcją i ocenili pozytywnie dotychczasowe jej wyniki. 

Jeszcze dwukrotnie „Rudy” wyjeżdżał do Pragi prowadząc rozmowy nie tylko o 

akcji „N”, ale współdziałaniu w walce z Niemcami. Generałowi Roweckiemu 

meldował, że Czesi są zorientowani w sprawach konfederacji polsko-czeskiej i 

zawarte porozumienie traktują z nieufnością, bo przyniosłoby więcej korzyści 

Polsce. Celem zmiany tego stanowiska, dostarczył do Pragi szereg konspiracyjnych 

pism polskich, podejmujących w artykułach sprawy czeskie, w tym konfederacji 

między obu państwami. Po dokładnym przestudiowaniu owej prasy Czesi 

zainteresowali się podjętą w nich tematyką. Jednocześnie KG AK podjęła szereg 

przedsięwzięć zmierzających do przekonania partnera południowego o konieczności 

                                                      
16 Patrz przypisy. 
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współpracy jako korzystnej dla obydwu stron. Wynikiem tych rozmów było 

pozytywne ustosunkowanie się do współpracy. Dlatego na 10 stycznia 1943 r. 

ustalono konferencję Rutkowskiego z przedstawicielami „Czeskiego Odboju” z: 

Pragi, Brna, Ołumuńca, Pilzna w Morawskiej Ostrawie. „Rudy” przyjechał w 

wyznaczonym terminie do Morawskiej Ostrawy, lecz do zaplanowanej konferencji 

nie doszło, bo została odwołana przez stronę czeską. Jako pretekst podali chorobę 

„Pepy”. Gen. Rowecki poinformowany przez „Rudego” o tym fakcie, doszedł do 

wniosku, że Czesi chcieli prawdopodobnie uzyskać akceptację swojego rządu.18 

Gen. Rowecki w depeszy do Naczelnego Wodza pisał o ostatnim wyjeździe 

„Rudego” do Morawskiej Ostrawy: „Z tej ostatniej rozmowy wynika, że Czesi 

obawiają się koniunkturalności przyjaźni polsko-czeskiej i możliwości wciągnięcia 

ich przez konfederację w zatarg z Rosją. Dla ułatwienia i urealnienia nawiązanych 

obecnie kontaktów z czechami proszę o spowodowanie, aby rząd czeski w Londynie 

wyjaśnił czeskiemu „oldbojowi”, że „Rudy” występuje z naszego ramienia i działać 

będzie w myśl moich dyspozycji. O potwierdzenie pełnomocnictwa „Rudego” winien 

być poinformowany wyżej wymieniony „Pepa”, z którym „Rudy” utrzymuje kontakt. 

Przez akcję zamierzam rozwinąć ogólniejszą współpracę i kontakt z Czechami 

również na odcinku sabotażu i dywersji, a w końcu na uwzględnieniu wystąpień 

powstańczych”.19 

Dokument ten wskazuje, że gen. Rowecki zbyt optymistycznie oceniał 

możliwości współpracy polsko-czeskiej, łącznie ze wspólną akcją powstańczą. 

Możliwe, że zlekceważył meldunki Okręgowej Delegatury Rządu na Śląsku i 

wojskowego kierownictwa śląskiego, że Czesi usztywniają coraz bardziej swoje 

stanowisko odnośnie współpracy i zmierzają nie tyle do maksymalnego jej 

ograniczenia, co do jej zerwania poprzez zniechęcenie strony polskiej do dalszych 

spotkań. Świadczy o tym chociażby ostatni wyjazd „Rudego” do Morawskiej 

Ostrawy. 

Od początku 1943 r. współpraca była systematycznie ograniczana przez 

stronę czeską i zbieżna z polityką rządu czeskiego wobec Polski. Pełne 

odzwierciedlenie tych stosunków można zaobserwować na Śląsku Cieszyńskim. 

Meldował o tym gen. Rowecki do Naczelnego Wodza w depeszy z 18.05.1943 r., 

stwierdzając: „Napięcie na pograniczu polsko-czeskim nie tylko że nie zostało 

scentralizowane ale raczej się wzmogło. Fala aresztów, która dotyka Śląsk 

Cieszyński od lutego br. ma niewątpliwie źródła w nieporozumieniach polsko-

czeskich”. Gen Rowecki zasygnalizował tylko zmieniające się stosunki na tym 

terenie, bo wiele aresztowań członków Polskiego Państwa Podziemnego było 

wynikiem informacji uzyskanych przez gestapo od niektórych Czechów. Szczególną 

rolę odgrywali tutaj członkowie Slezskiego Odboju, którzy w różny sposób 

zwalczali tu polskie organizacje konspiracyjne. Dysponowali znacznymi środkami 

finansowymi, przeznaczając je w większości na propagandę antypolską oraz 

eksponowanie programu, w którym postulowali włączenie do Czech Śląska 

Cieszyńskiego aż po Białkę. Stąd podejmowane próby nawiązania współpracy 
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polsko-czeskiej przez Ślązaków oraz przez KG AK w tym czasie nie miały szans na 

urzeczywistnienie. Na powyższy stan rzutowały już wówczas stosunki pomiędzy 

rządami emigracyjnymi polskim i czeskim. Ten ostatni polecał ograniczyć a w 

zasadzie zerwać współpracę na terenie pogranicza, ponieważ uważał Polskę za 

przeszkodę w nawiązaniu ścisłego współdziałania z Rosją.20 

W miesiąc później informował gen. Rowecki Naczelnego Wodza, że Czesi 

na Zaolziu wznowili systematyczną akcję denuncjowania Polaków władzom 

niemieckim. Działania te miały na celu wyeliminowanie aktywnych Polaków nie 

tylko z życia konspiracyjnego, ale w przyszłości z tworzenia tutaj administracji 

polskiej. Komendant Główny podkreślał, że fakty te potwierdzają Niemcy.21 

Kolejny Komendant Główny AK gen. bryg. Tadeusz Komorowski 

„Lawina” nie widział możliwości współpracy polsko-czeskiej, o czym informował 

rząd polski na uchodźstwie. W depeszy przesłanej 19.08.1943 r. zwracał uwagę, że 

Niemcy podsycają antagonizmy narodowościowe, aby przy pomocy Czechów 

zlikwidować struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Śląsku Cieszyńskim a 

nie tylko na Zaolziu. Stąd też wiele kluczowych stanowisk w administracji i 

gospodarce przekazali oni Czechom. Zarazem niemiecka propaganda głosiła, że 

Niemcy z Czechami zawsze dojdą do porozumienia, zaś nigdy z Polakami. Dlatego 

Czesi powinni być przygotowani do przyłączenia Śląska Cieszyńskiego i 

wyeliminowania z tego obszaru Polaków. W depeszy czytamy: „Wina zaognienia 

polsko-czeskiego spada w dużym stopniu na „Hraniczarską” robotę czeską, 

kierowana z Morawskiej Ostrawy. Część tej roboty ma oblicze lokalne 

nacjonalistyczne, które reprezentuje „Slezsky Odboj” uaktywniony w 1941 r. [...] 

zazębia się on z czeską robotą komunistyczną, której natężenie ostatnio wzrosło [...]. 

Lansowane wersje o granicy polsko-czeskiej na Białce a nawet na Sole”.22 W 

dalszej części depeszy gen. Komorowski podkreślił, że Czesi nie ukrywają faktu 

popierania ich przez Rosję i uzyskania wymiernych korzyści ze sporu polsko-

sowieckiego. Wywołuje to zaniepokojenie wśród Polaków, zwłaszcza ze Śląska 

Cieszyńskiego, tym bardziej, iż Czesi rozpowszechniają pogłoskę o rzekomej 

rezygnacji rządu polskiego nie tylko z Zaolzia. Po zawieszeniu stosunków polsko-

sowieckich wszelkie inicjatywy polskie spotkały się z bojkotem ze strony czeskiej. 

W komunikacie „K” z 4 XII 1943 r. czytamy: „... Ostatnio wzmogła się działalność 

grup komunistycznych, specjalnie silna jest ona na terenie Śląska Cieszyńskiego, 

gdzie znajduje główne oparcie w Czechach. Wydaje się, że jakieś porozumienie 

czesko-sowieckie przesądziło przynależność ziem granicznych, bowiem Czesi 

występują bardzo pewnie, że przypadną im ziemie po Sołę...”23 

Na fakt bojkotu współpracy konspiracji czeskiej z AK zwracają uwagę też 

Niemcy. Piszą oni, że latem 1944 r. czeski działacz komunistyczny Tomas nakazał 

Pytlowi, aby odrzucił wszelkie skierowane do niego próby ewentualnego nawiązania 

kontaktu przez polskie organizacje konspiracyjne. Jednak na początku lipca 1944 r. 

przyprowadził Polin do Pytla nieznajomego mężczyznę, który przedstawił się jako 
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funkcjonariusz polskiej organizacji wojskowej i prosił o pośrednictwo w kontakcie z 

rosyjskimi agentami spadochronowymi w Protektoracie, nie wyjaśniając celu tego 

spotkania. Jednocześnie zapytał się, czy w Protektoracie powstały grupy oporu. 

Pytel dał jemu wymijająca odpowiedź, stwierdzając iż nie jest zorientowany, ale 

postara się uzyskać informacje na ten temat. Zarazem Pytel zawiadomił Tomasa o 

przybyciu nieznajomego Polaka. Doszło chyba do pertraktacji, ale zakończyły się 

niepowodzeniem. Umówiono się na kolejne spotkanie. W połowie sierpnia 1944 r. 

przyszedł znowu do niego polski funkcjonariusz tajnej organizacji, aby 

kontynuować rozmowy z przedstawicielami konspiracji czechosłowackiej, które 

miały być przygotowane przez Pytla. Ten odpowiedział jemu, że nie dotarł jeszcze 

do tych osób. O przybyciu przedstawiciela polskiego powiadomił Tomasa oraz 

Peschla. Ten ostatni przebywał u Stanisława Valecko w Rychwałdzie. Pytel złożył 

im sprawozdanie z przeprowadzonych rozmów z polskim funkcjonariuszem, którzy 

polecili zerwać dalsze kontakty.24 

Czesi zaniechali kontaktów z przedstawicielami KG AK. Wyjątek stanowiła 

tylko lokalna organizacja czeska „Biały Lew” z Morawskiej Ostrawy, która stała na 

stanowisku wspólnej walki z Niemcami. Z tą organizacją współpracowała AK. 

Zarazem komórki AK pośredniczyły w pomocy dla Czechów, znajdujących się w 

obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.25 

Próby współpracy kierownictwa śląskiego i KG AK z czeskim ruchem 

oporu zakończyły się niepowodzeniem. Czesi współpracę tę traktowali 

koniunkturalnie, czyli w zależności od rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej. 

Stąd w początkowym okresie akceptowali ją i realizowali w ograniczonym zakresie. 

Wraz z upływem czasu stwarzali coraz większe trudności w uzgadnianiu współpracy 

a niejednokrotnie unikali rozmów pod różnymi pretekstami z przybyłymi 

przedstawicielami AK ze Śląska i Warszawy. Po zawieszeniu stosunków przez 

Rosję z Polską, uznali dalszą współpracę za sprzeczną z ich interesem narodowym. 

Na ten fakt zwracała uwagę Okręgowa Delegatura na Śląsku. W jednym z jej 

opracowań z połowy 1943 r. czytamy: „Czesi widzą wielkiego swego protektora w 

Rosji sowieckiej, w nią są zapatrzeni – a z ostatnich zatargów polsko-rosyjskich 

rokują dla siebie wielkie korzyści […]. Biorąc całą sytuację czeską tak jak ona 

wygląd u dołu – w masach – stwierdzić musimy w konkluzji, że całym krajem kieruje 

Moskwa”.26 Jednocześnie Delegatura podkreślała, iż od jesieni 1942 r. rozpoczęli 

Czesi na szeroką skalę akcje propagandową o włączenie do ich państwa terenów 

polskich aż po Białkę. Emisariusze czescy z Londynu docierali aż w okolice 

Bielska, zaś w każdej gminie śląskiej istniały: „bojówki czeskie, które korzystają z 

pomocy miejscowych Volksdeutschów, pragnących zabezpieczyć się przed 

ewentualnością represji polskich na wypadek powrotu tych ziem do państwa 

polskiego”. Oznacza to, że Czesi jesienią 1942 r. rozpoczęli akcję zmierzającą do 

włączenia Śląska Cieszyńskiego w skład Czechosłowacji. 

Śląskie kierownictwo polityczno-wojskowe dostrzegało zagrożenie ze 

strony czeskiej, zmierzającej do powiększenia swojego terytorium kosztem ziem 
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polskich. O fakcie tym informowało przełożonych i nie wierzyło w możliwość 

federacji obu państw. W raporcie śląskiej Delegatury Rządu z maja 1943 r. czytamy: 

„Śląsk Cieszyński rozumie konieczność porozumienia polsko-czeskiego i popiera 

federacyjne projekty Rządu, ale pod wpływem obserwowania rzeczywistości ocenia 

możliwość ich zrealizowania dość sceptycznie. Z resztą kraju Śląsk ma kontakty 

sporadyczne; rwą się one stale w związku z aresztowaniami, które pochłaniają 

resztę kierowniczego elementu polskiego. Śląsk Cieszyński czuje się w ogóle 

osamotniony i zapomniany”.27 

Rząd polski nie przyjmował do wiadomości tych faktów. Gen. Sikorski 

informował Delegata Rządu w depeszy z 29.05.1943 r., iż: „Rząd Beneša, 

wyzyskując konflikt polsko-sowiecki, za namową Moskwy wysunął szereg żądań 

odsuwających na dalszy plan zagadnienie przyszłej federacji polsko-

czechosłowackiej. Zdaniem Rządu Polskiego, zgodnie z radą Churchilla, nasze 

plany federacji, nie mogą być uzależnione od koniunktur politycznych”. Optymizm 

gen. Sikorskiego był bezzasadny, nie oparty na przesłankach racjonalnych. Zmiany 

na arenie międzynarodowej jednoznacznie wskazywały, że systematycznie Anglicy 

tracili swoją mocarstwową pozycję na rzecz Rosji. 

To Rosjanie wykorzystywali swoją pozycję na arenie międzynarodowej i w 

pełni podporządkowali sobie czechosłowackie kierownictwo na emigracji w 

Wielkiej Brytanii, a jednocześnie na teren okupowanej Czechosłowacji kierowali 

komunistów czeskich, którzy przebywali w Moskwie z zadaniem utworzenia 

Komitetu Narodowego, przygotowania powstania i rozwinięcia działalności 

konspiracyjnej. W akcje oskarżenia Franciszka Pytla czytamy, że w maju 1943 do 

Franciszka Pytla przyszedł Prochaska i Polin. Prochaska poinformował jego, że w 

tym roku powrócił z Moskwy z zadaniem tworzenia w Protektoracie Komitetu 

Narodowego we współpracy z kolejnymi skoczkami spadochronowymi 

przebywającymi w ZSRR, którzy zostaną zrzuceni koło Warszawy. Po tygodniu 

przyprowadził Polin do Pytla 3 skoczków spadochronowych: Franza Kleina, Antona 

Vohradnika, Rudolfa Vetiska, którzy skakali koło Warszawy. Zadaniem ich było 

zorganizowanie powstania w Protektoracie. Pytel wieczorem przeprowadził ich 

przez zieloną granicę do Pretoktoratu. W następnych tygodniach przybyli do Pytla 

kolejni skoczkowie, w tym Rudolf Peschel. Poinformował on Pytla o swoim pobycie 

w Moskwie i otrzymanym zadaniu-prowadzenie pracy konspiracyjnej na obszarze 

ostrawskim. Rosjanie realizowali swój dalekosiężny cel, czyli podporządkowanie 

sobie Czechosłowacji i wyeksponowaniu roli komunistów w walce z III Rzeszą. To 

członkowie AK zrzucanym na spadochronach komunistom czeskim na terenie GG 

umożliwiali przedostanie się na Zaolzie i prowadzenie akcji antypolskiej.28 

Organizacje czeskie (komunistyczna i narodowa), jak ustalił wywiad 

Okręgu Śląskiego AK wiosną 1944 r., wpajały nie tylko swojemu społeczeństwu ale 

informowały opinię światową, że są całkowicie zdolne, nie tylko: „... do 

samoistnienia państwowego, lecz nawet do supremacji nad innymi krajami 

słowiańskimi nie wykluczając nawet i Polski w wypadku zrealizowania związku 

Słowian. Charakterystyczny jest przyrost apetytów czeskich nie tylko na Zaolzie, lecz 

                                                      
27 Patrz przypisy. 
28 Patrz przypisy. 
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na tereny rdzennie polskie, jak cieszyńskie, bielskie po Kraków włącznie. Obydwie 

wymienione organizacje czeskie podjęły zgodną uchwałę uderzenia zbrojnego na 

Zaolzie i okręg Bielski i Cieszyna...”.  

Przedstawiciel wywiadu Okręgu Śląskiego AK (prawdopodobnie 

„Mieczysław”, „Wacek” – Mieczysław Starczewski) przeprowadził rozmowy z 

oficerem czeskiej tajnej grupy narodowej. Z rozmów tych oraz obserwacji wynikało, 

że Czesi przygotowują się systematycznie do okupacji nie tylko Zaolzia ale ziem 

polskich aż po Kraków. W tym celu utworzyli w Morawskiej Ostrawie zarządy 

administracyjne i górniczo-fabryczne. Z kolei ludność polska, jak meldował 

przełożonym komendant Okręgu Śląskiego AK, do Czechów: „... specjalnego 

sentymentu nie ma, a nawet ich niejednokrotnie nienawidzi. Coraz częściej 

pojawiają się na terenach Zaolzia i w górach bojówki czeskie...”.29 

To Rosja zaczęła odgrywać coraz większą rolę w polityce światowej. W 

pełni zrozumieli to Czesi, którzy dokonali reorientacji w swej polityce i zamiast 

uzależnienia od Anglii, podporządkowali się Rosji. Te zmiany dostrzegano w pełni 

na Śląsku Cieszyńskim. Świadczą o tym chociażby cytowane już meldunki śląskiej 

Delegatury Rządu. 

W II połowie 1944 r. zrezygnowali całkowicie Czesi z jakiejkolwiek 

współpracy z AK na terenie Śląska Cieszyńskiego. Przygotowywali się do zajęcia 

nie tylko Zaolzia, ale ziem polskich aż po Kraków. Po wyzwoleniu tego obszaru 

przez Armię Radziecką przejęli administrację. Położenie ludności polskiej ulegało 

systematycznemu pogarszaniu i stawało się niezmiernie ciężkie. Na fakt ten zwrócił 

uwagę Bąbala z Cieszyna podczas zjazdu wojewódzkiego PPS w Katowicach 

5.06.1945 r. Podczas zjazdu uchwalono rezolucję, w której czytamy: „...Konferencja 

PPS województwa Śląsko-dąbrowskiego zwraca się z apelem do Rządu 

Tymczasowego o interwencję w sprawie sprawiedliwego uregulowania granic z 

Czechosłowacją na drodze polubownej”30 Niestety, ale w wyniku arbitrażu 

sowieckiego Zaolzie włączone zostało do Czechosłowacji.  

 

Przypisy 
1. Zygmunt. Protektorat Czech i Moraw (od marca 1939 do kwietnia 1943) – bez daty – 

prawdop. lato 1943 r. AAN, sygn. 202/III/30, k. 257. 

2. Podpis nieczyt.Anklageschrift.1. Den Erdarbeiter Franz Pytel, 2. die Ehefrau Emilie Pytel. 

Berlin 23.03.1945 r. dokum. udostępniony autorowi przez Stanisława Gajdzicę. 

3. W. Steblik „Armia „Kraków” 1939. Kraków 1989 r., k. 101 

4. Zaolzie. Polski Biuletyn Informacyjny, nr 6/2005, 23.06.2005 r. 

(http://www.zaolzie.org./zaolzie 2005) 

5. M. K. Kamiński. Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz 

czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943. 

Warszawa 2005.  

6. Dokument zdekompletowany dot. konspiracyjnych sił bezpieczeństwa na Górnym Śląsku 

– bez daty. AAN, sygn. 202/II-12, k. 113-114. 

                                                      
29 Patrz przypisy. 
30 Patrz przypisy. 
 

http://www.zaolzie.org./zaolzie
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7. Józef Korol, urodził się 10.12.1900 r. w Strzelcach Opolskich w rodzinie robotniczej Do 

4-letniej szkoły ludowej uczęszczał początkowo w Strzelcach Opolskich a następnie w 

Jełowie i Opolu. W tym ostatnim mieście rozpoczął naukę w gimnazjum humanistycznym 

w 1911 r, którą musiał przerwać w 1917 r., ponieważ powołany został do armii 

niemieckiej 1 grudnia tego roku. Przeszkolenie wojskowe odbył w 6 batalionie strzelców 

polowych. Z batalionem tym walczył od 1.03.1918 r. na froncie francuskim, m.in. nad 

Marną, Cambrai i Ypern, gdzie wyróżniał się w walce. Ukończył kurs oficerski. 28 

listopada 1918 r. zdemobilizowany w stopniu sierżanta i aspiranta na oficera. 

8. Podpis nieczyt. In der Strafsache gegen den ehemaligen polnischen Oberlehrer Franz 

Potysz. Beuthen O/S 3 X 1942. AGKBZpNP, sygn. 395/628, k. 9. 

9. Franciszek Kwaśnicki urodził się 8.01.1904 r. w Poznaniu jako syn Franciszka i Marii z d. 

Jóźwiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Cieszynie, rozpoczął naukę w gimnazjum 

realnym, najpierw niemieckim a potem polskim w Poznaniu. W 1917 r. wstąpił do tajnej 

drużyny harcerskiej w tym mieście, zaś w 1920 r. służył jako ochotnik w 214 pułku. Po 

uzyskaniu matury studiował na Politechnice w Pradze (od 1924 r. ) a następnie w Brnie, 

gdzie uzyskał dyplom inżyniera w 1934 r. Należał do różnych organizacji, w tym do 

Polskiego Związku Studenckiego w Czechosłowacji, Ligi Morskiej i Kolonialnej, 

Polskiego Związku Szkolnego. W 1937 r. założył Stowarzyszenie Kupców i 

Rzemieślników Polskich na Zaolziu oraz kasę bezprocentowego kredytu. Od stycznia 

1935 r. pracował w Cieszynie przy budowie wodociągu dla tego miasta. Kwaśnicki był też 

członkiem Rady Gospodarczej przy Związku Spółdzielczości Polskiej oraz konsultantem 

konsulatu polskiego w Czechosłowacji w sprawach gospodarczych Śląska Zaolziańskiego. 

Jesienią 1938 r. zatrudniony został jako szef wydziału w ,,Górniczo-Hutniczej Spółce 

Akcyjnej” w Cieszynie. Jednocześnie pozyskany został przez Oddział II WP do sieci 

dywersji pozafrontowej podczas przygotowywania akcji dywersyjnych na Zaolziu. We 

wrześniu 1938 r. wszedł w skład plutonu IV i uczestniczył pod dowództwem Teodora 

Węglorza ,,Hermana” w kilku akcjach nad granicą w celu rozpoznania umocnień czeskich 

i przygotowania przejść. Odznaczony został za tę działalność Medalem Niepodległości w 

marcu 1939 r. Pod koniec sierpnia 1939 r. otrzymał polecenie ewakuowania z Zaolzia do 

Lublina cennych urządzeń przemysłowych i polecenie to wykonywał od pierwszych dni 

wrześniowych 1939 r. (część sprzętu przewiózł do Lwowa). Po wykonaniu zadania 

powrócił do Lublina, bo znajdowała się tutaj ekspozytura walcowni bogumińskiej, 

ponieważ przystąpiono przed wojną do budowy zakładów zbrojeniowych. Stąd 

zatrudnienie znalazło w Lublinie wielu Zaolziaków a których liczba powiększyła się o 

uciekinierów z września 1939 r. Prawdopodobnie w początkach października 1939 r. 

przystąpił inż. Kwaśnicki z Józefem Kominkiem do tworzenia w tym mieście organizacji 

konspiracyjnej o charakterze sabotażowo-dywersyjnym w oparciu o Zaolziaków, w tym 

też członków dywersji pozafrontowej. Jej członkowie nie tylko dokonywali sabotażu, ale 

zdołali też ukryć przed okupantem proszki wolframowe, molibden i inne wartościowe 

surowce. Po kilku tygodniach inż. Kwaśnicki powrócił do Cieszyna i rozpoczął tworzenie 

organizacji konspiracyjnej, której nie nadał nazwy. Podstawowym jej zadaniem miało być 

dokonywanie sabotażu i dywersji a swoim zasięgiem miała objąć Śląsk Cieszyński a w 

pierwszej kolejności Zaolzie. Pod koniec grudnia 1939 r. organizacja liczyła chyba 

kilkaset osób, w tym wielu członków dywersji pozafrontowej. W tym czasie doszło do 

spotkania z dr. Pawłem Musiołem ,,Borkiem” twórcą organizacji narodowej. Do 

połączenia tych organizacji nie doszło, ale obaj przywódcy organizacji utrzymywali 

kontakt i byli głównymi działaczami konspiracyjnymi na tym terenie. W marcu 1940 r. 

obaj podporządkowali się ppor. rez. mgr J. Korolowi, komendantowi Okręgu Śląskiego 

ZWZ. 

Kwaśnicki został zastępcą Musioła, zaś w lipcu 1940 r. z polecono Korola przystąpił do 

organizowania Związku Odwetu (ZO) w Okręgu Śląskim, Po zorganizowaniu 



 24 

kierownictw terenowych, przystąpił do tworzenia w każdym zakładzie przemysłowym i w 

każdej miejscowości placówek ZO. Do podległej sobie organizacji wprowadzał 

najpewniejszych i najodważniejszych członków ZWZ. Na efekty tej pracy nie czekano 

długo, bo jej członkowie przystąpili do przeprowadzania akcji sabotażowo-dywersyjnych. 

Akcje te zaniepokoiły hitlerowski aparat bezpieczeństwa do tego stopnia, że postanowił za 

wszelką cenę rozbić Okręg Śląski ZWZ. Przedsięwzięcie to zakończyło się jego 

powodzeniem. 9.01.1941 r. aresztowany został inż. Kwaśnicki. Sądzony przez 

Oberlandesgericht w Katowicach w dniach 10, 11 i 13.11.1942 r. za zdradę stanu skazany 

został na karę śmierci. Wyrok przez powieszenie wykonany został 19.12.1942 r. o 

godzinie 0.00 w katowickim więzieniu.  

10. Podpis nieczyt. Anklegeschrift. Den Bauern Karl Franz Junga [...]. Kattowitz 25.02.1942, 

AAN, mf. 25006, kl. bez nr. 

11. Podpis nieczyt. In der Strafsache gegen die Angestellte Bronislawa Benesz [...] die 

Hausangestellte Helena Kynast. Beuthen O/S 21.07.1942. AGKBZpNP, zespół – 

Reichsjustitzministerium, sygn. 395/200, k. 14-15; Podpis nieczyt. Anklageschrift. Den 

Bauern ...op. cit. 

12. Gałuszka był sądzony 18.12.1946 r. przez czeski Nadzwyczajny Sąd Ludowy w 

Ostrawie. W czasie procesu stwierdził, że wydawał tylko polskich „faszystów” a nie 

Czechów. Za wydanie „faszystów” polskich Margicioka i Hałaczka otrzymał po 1000 Rm. 

Podkreślił, że bezinteresownie leczył jeńców i partyzantów radzieckich. Gałuszka został 

uniewinniony.  

Alicja Sęk. Zawierucha wojenna (w:) Zaolzie. Polski Biuletyn Informacyjny, Cieszyn, nr 

7, 23.07.2004 r.; Zygmunt. Raport uzupełniający L.Dz. 95/Ked. Dnia 2.05.1944 r. CA KC 

PZPR, mater. przekazany przez MSW-zespół 35, k. 95-96; Relacja pisemna Józefa Burka 

z 3.04.1968 r., 15.05.1986 r., 27.11.1976 r. 

13. Kalina. Depesze nr, nr 186 i 187 z 15.11.1940 r.WIH, sygn. III/21/19, t. VI, k. 50 

14. Godziemba. Depesza nr 1, 159, 165/128 z dnia 16-19.04.1941 r. Dokument udostępniony 

autorowi przez płk. dypl. K. Plutę-Czachowskiego. 

15. Ibidem. 

16. S. Rowecki. Meldunek nr 159, cz. „B” z 18.10.1942 r. WIH, sygn. III/21/19, t. IV, s. 116. 

17. Zygmunt. Protektorat Czech i Moraw (od marca 1939 do kwietnia 1943) – bez daty 

(prawdopodobnie z maju 1943 r. ), AAN, sygn. 202/III/30, s. 257. 

18. Kalina. Depesza do Naczelnego Wodza z 9.02.1943 r. WIH, sygn. III/21/19, t. IX, s. 67-

68.  

19. Ibidem s. 68. 

20. Kalina. Depesza nr 791 do Naczelnego Wodza z 18.05.1943 r. ( dokument udostępniony 

autorowi przez gen. bryg. dr. Z. Waltera-Jankego) 

21. Kalina. Depesza nr 1064 do Centrali z dnia 28.06.1943 r. AAN, mater. nieup. 

(przekazany z CA MSW). 

22. Lawina. Depesza nr 1431 z 18.08.1943 r. WIH, sygn. III/21/19, t. X, s. 674 a. 

23. Komunikat „K” z 4 XII 1943 r. Arch. MSW, teczka 45/7, k. 25. 

24. Podpis nieczyt.Anklageschrift.1. Den Erdarbeiter Franz Pytel,...op. cit. 

25. Ibidem, s. 674 b. 

26. Śląsk Cieszyński – brak daty (połowa 1943 r.). AAN, mf. 2270/3, kl.864-865. 

27. Raport o sytuacji na Ziemiach Zachodnich nr 5 (do 15.05.1943 r.). AAN, mf. 2270/1, 

kl.432 

28. Podpis nieczyt.Anklageschrift.1. Den Erdarbeiter Franz Pytel,...op. cit. 

29. Zygmunt. Sytuacja ogólna - raport informacyjny. Dn. 22.05.1944 r. ( odpis dokum. w zb. 

autora udostępniony autorowi przez gen. bryg. dr. Z. Waltera-Jankego oraz udzielona 

relacja ustna) 

30. Gazeta Robotnicza nr 64 z 3.06.1945 r. 
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NAZWY MIEJSCOWOŚCI ZAOLZIA W NINIEJSZYM OPRACOWANIU: 

 

Błędowice Dolne,  

Boconowice,  

Bogumin,  

Bukowiec,  

Bystrzyca n.Olzą,  

Cierlicko Dolne,  

Cierlicko Górne,  

Czeski Cieszyn,  

Darków,  

Datynie Dolne,  

Domasłowice Dolne,  

Dziećmorowice,  

Frydek,  

Frysztat,  

Grodziszcze,  

Gródek,  

Gutach  

Jabłonków,  

Karpętna,  

Karwina,  

Kocobędz,  

Kończyce Małe,  

Kończyce Wielkie, 

Końska,  

Koszarzyska,  

Krasna,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszna Dolna,  

Ligotka Kameralna,  

Lutynia Dolna,  

Lutynia Górna, 

Łazy,  

Łąki n.Olzą,  

Łomna Dolna,  

Łomna Górna,  

Marklowice Dolne, 

Morawka,  

Mosty,  

Milików,  

Nawsie,  

Niebory,  

Nowy Bogumin, 

Nydek,  

Olbrachcice,  

Oldrzychowice,  

Orłowa,  

Ostrawa Śl., 

Pietwałd,  

Piosek,  

Piotrowice,  

Poręba,  

Pudłów,  

Raj,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raszkowice,  

Ropica,  

Rychwałd,  

Rzeka,  

Sibica,  

Skrzeczoń,  

Stary Bogumin,  

Stare Miasto,  

Stonawa,  

Sucha Dolna,  

Sucha Górna,  

Sucha Średnia,  

Szonychel,  

Szumbark,  

Śmiłowice,  

Toszonowice, 

Trzycież,  

Trzyńiec,  

Tyra,  

Wędrynia, 

Wierzniowice,  

Witkowice, 

Zabłocie,  

Żuków Dolny,  

Żuków Górny,  

Żywocice, 
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Wg. mapy opublikowanej w Wikipedia 
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idę tropami umarłych 

przeszłość odtwarzam skrzętnie 

tworząc nowe obrazy 

z tych źródeł skojarzeń 

zawieszonych pomiędzy  

czasem minionym 

a jutra przedświtem 

wiersz bolesny 

piszę 

samym sobą 

i o tych co w gettach zginęli 

warszawskim 

łódzkim 

częstochowskim 

i o tych co w piecach spłonęli 

w krematoriach 

Auschwitz-Birkenau 

Treblinki 

Bełżca 

i o tych 

co na ulicach Kielc polegli 

krwią znacząc bruki kamienne 

- sumienia współczesnych 

i o tych 

dla których miejsca zabrakło 

w Ojczyźnie swojej 
     wiersz idąc tropami umarłych – autor Adam Alfred Zych 
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zawiera 1653 biogramów, 
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KABAROWSKI WŁODZIMIERZ EMIL, 

Urodzony 14.02.1913 r. w Limanowej, syn Pawła i Marii z d. 

Bulwa. Podporucznik rezerwy. Urzędnik Sądu Grodzkiego w 

Jabłonkowie. Absolwent gimnazjum klasycznego. Od 1932 r. w I 

psp, w 1936 r. dowódca plutonu strzeleckiego kaemów, w 1938 r. 

adiutant baonu. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r.  

W walce z hitlerowskim agresorem, na terenach wschodnich dostał się do 

sowieckiej niewoli, gdzie zginął wiosną 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Kozielska 029/2 z kwietnia (bez daty) 1940, poz. 

100, t. 4215. W Katyniu zidentyfikowany pod nrem AM 3179, przy zwłokach 

znaleziono pocztówkę i kartę szczepień; wzmianka o nim na znalezionej w Katyniu 

liście oficerów Kozielska Stanisława Lenczewsklego-Samotyl. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 46. 
 

KABIESZ ANDRZEJ, 

Urodzony 13.12.1887 r. w Pogwizdowie, zamieszkały w Rychwałdzie, syn 

Wincentego i Magdaleny z d. Żebrok, ojciec Benedykta, narodowości polskiej. 

Aresztowany pod zarzutem, że wychował synów „na bandytów” (walczyli z 

okupantem hitlerowskim w organizacjach konspiracyjnych). Po przewiezieniu do 

więzienia gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Auschwitz. Zginął 1.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33964/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:30, 

określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche bei Fleckfieber” 

(niewydolność mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1132; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 936; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - 

wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KABIESZ BENEDYKT, pseud. „Benacik”, „Beno”, 

Urodzony 18.11.1915 r. w Kaczycach, zamieszkały w 

Rychwałdzie, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły 

wydziałowej kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Po maturze pracował jako 

nauczyciel szkoły powszechnej w Rychwałdzie. W okresie 

okupacji hitlerowskiej pracował przy regulacji Olzy w 

miejscowości Pogwizdów-Łąki n.Olzą, później w Ropicy.  

Wielki patriota, działał w ruchu oporu – dowódca komórki organizacji ZWZ na 

terenie Kaczyc. Współpracował w konspiracji z kierownikiem obwodu „Odwet” – 

nauczycielem Franciszkiem Potyszem i inż. Kwaśnickim. Aresztowany przez zdradę 

21.12.1941 r. wraz z Rudolfem Gabzdylem i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Z więzienia w Mysłowicach przetransportowany do Cieszyna, gdzie zginął 

20.03.1942 r. przez powieszenie w egzekucji zbiorowej - Pod Wałką. 
Bibliografia: 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, T.10, cz.21 (017); Ofiary 
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Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 173; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 

 

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 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 po 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. 
 

KABIESZ MARCIN, 

Urodzony 9.11.1882 r. w Stonawie i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 457), emeryt górniczy. W okresie okupacji 

hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Niemiec, gdzie przebywał do zakończenia wojny w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (053). 

 

KACIRZ ALOJZY, 

Urodzony 24.04.1906 r. w Trzonowicach, zamieszkały wpierw w Suchej Dolnej 

(263), a następnie w Karwinie (nr 429), górnik w kopalni w Karwinie. Aresztowany 

20.02.1945 r. pod zarzutem przechowywania i wspierania partyzantów – 

przekazywanie im żywności. Przetransportowany do więzienia w Cieszynie, a 

następnie zginał 17.03.1945 r. – rozstrzelany na żydowskim cmentarzu w Cieszynie. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 112; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
Karwina cz. 1 (040). 

 

KACIRZ (lub KACYRZ) JÓZEF, 
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Urodzony 12.02.1904 r. (lub 24.04.1906 r.) w Trzonowicach, zamieszkały w 

Karwinie, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 20.02.1945 r. za kontakty z partyzantami i po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, zginął 17.03.1945 r. - rozstrzelany na żydowskim 

cmentarzu w Cieszynie. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 81. 

 

KACZMARCZYK TOMASZ, 

Urodzony 8.12.1906 r. w Nawsiu (nr 167) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony a następnie wysiedlony z własnego gospodarstwa oraz domu wraz z 

całą rodziną (4 osoby). Jego gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez 

Niemców. Cała rodzina wywieziona została na roboty przymusowe do Niemiec. Po 

zakończonej okupacji wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (096). 
 

KADŁUBEK JAN, 

Urodzony 29.07.1885 r. w Grodziszczu i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 55), narodowości polskiej. Kształcił się w 

Cieszynie - matura w 1908 r. Nauczyciel, kierownik Polskiej 

Szkoły Ludowej w Grodziszczu. Aresztowany 22.04.1940 r. i 

wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, 20.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-

Gusen i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 3007.  

Zwolniony z obozu 4.09.1942 r. Po powrocie do domu, do końca okupacji pracował 

na roli. Po wyzwoleniu powrócił do pracy w szkolnictwie. Zmarł 18.02.1962 r. w 

Grodziszczu. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (095). 

 

KADŁUBEK KAROL, 

Urodzony 29.05.1887 r. w Grodziszczu (nr 55), zamieszkały w 

Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił 

się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-

Bobrku - matura w 1910 r. Pracował jako nauczyciel w szkołach 

powszechnych w Grodziszczu, Raju, Cieszynie, Katowicach, 

Chorzowie, później kierownik szkoły w Grodziszczu. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 11.04.1940 r. w akcji wymierzonej przeciw polskiej inteligencji i 

wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do 

KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 17.07.1942 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut 
Naukowy, Katowice 1971, s. 63; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; 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, T.1, cz..4 (089); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 67. 
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KADŁUBIEC ADAM, 

Urodzony 24.08.1896 r. w Gródku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 88), robotnik w kamieniołomie wapnia w 

Lesznej Dolnej. Aresztowany 3.09.1943 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 8.09.1943 r. w transporcie 

zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony został do KL 

Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 149364.  

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 396; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 ( 262); informacja sprawdzona w APMA-B. 
 

KADŁUBIEC ADAM, 

Urodzony 17.12.1919 r. w Gródku, zamieszkały w Nydku (nr 73), 

hutnik – murarz. Aresztowany 28.10.1943 r. za to, że dokarmiał 

głodujących Żydów - zgrupowanych na przymusowych robotach 

w Trzyńcu. Więziony w Cieszynie do 3.12.1943 r., a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 165346. 

Następnie, 6.03.1944 r. przetransportowany do KL Buchenwald. 

Odzyskał wolność 15.04.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb 

Niemiec.  

Postscriptum: W 1943 r. było w Trzyńcu ok. 600 Żydów z Polski, Węgier, 

Holandii na przymusowych robotach. Mieszkali w Borku – w drewnianych barakach 

zawszonych i zapluskwionych. Żydzi poruszali się w tym zbiorowisku bardzo 

wycieńczeni ciężką pracą jaką musieli wykonywać przy wyjątkowo skromnych 

(głodowych) racjach żywnościowych. Stąd, okoliczni mieszkańcy i pracownicy huty 

Trzyniec potajemnie dokarmiali owych Żydów. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 438; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (161).  

 

KADŁUBIEC JERZY, 

Urodzony 24.04.1881 r. w Gródku i zamieszkały w Gródku-Na 

Dziole (nr 47), robotnik leśny. Aresztowany przez gestapo 

16.01.1944 r. wraz z żoną Marią za to, że wspierali partyzantów 

chlebem oraz udzielali im noclegów. Wieziony w Cieszynie, a 

stamtąd 16.10.1944 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia w Bytomiu.  

Odzyskał wolność 2.05.1945 r. Zmarł po powrocie do domu 16.02.1945 r. - na 

wskutek męczarni doznanych podczas uwięzienia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (232). 

 

KADŁUBIEC JERZY, 

Urodzony 25.02.1906 r. w Gródku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 47), hutnik. Aresztowany 3.09.1943 r. w 

masowej łapance - aresztowanych 11 osób. Po uwięzieniu przez 
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gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji 

katowickiej przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149362. 

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. - nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 396; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (262). 

 

KADŁUBIEC MARIA, 

Urodzona 10.04.1886 r., zamieszkała w Gródku (nr 47), żona 

Jerzego (ur. 24.04.1881 r.). Aresztowana 16.01.1944 r. wraz z 

mężem za to, że wspierali partyzantów żywnością a także 

udzielali im noclegów. Więziona w Cieszynie, stamtąd 

przewożona: do Bielska (gdzie przebywała 3 dni), do Gliwic (1 

dzień), do Rybnika, do Raciborza (6 dni). Następnie wywieziona 

do więzienia w Bytomiu, gdzie przebywała dwa i pół roku. 

Zmarła 11.02.1952 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (233). 

 

KADURA ALOJZY, 

Urodzony 2.05.1913 r. w Pietwałdzie, zamieszkały w 

Żywocicach, narodowości polskiej, górnik w Karwinie. Zginął w 

niedzielę rano 6.08.1944 r., gdy gestapo i niemiecka policja 

rozstrzelała go we własnym domu - na oczach swojej rodziny. W 

tym dniu gestapo zorganizowało zbiorową akcję odwetową za 

zabicie dwóch funkcjonariuszy cieszyńskiego gestapo i ich 

kierowcę, rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 193; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (040), T.15 (135); S. Zahradnik, 
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197. 

 

KAFKA GUSTAW, 

Urodzony 14.06.1917 r. w Karwinie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 

12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 14.08.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 3591.  

Następnie, 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 356. Od 15.08.1940 r. ponownie przesłany do 

KL Dachau. Zwolniony z obozu 4.12.1940 r. - nieznany jest dalszy okupacyjny los 

tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KAFKA HUBERT, 

Urodzony 20.01.1903 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany za 

przynależność do ruchu oporu – w organizacji UVOD31 (Centralny Komitet 

                                                      
31 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Krajowego Ruchu Oporu - Ústřední vedení odboje domácího). Po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przetransportowany do więzienia w Berlinie i tam w 

nieznanych okolicznościach zginął 7.10.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 126. 

 

KAFKA JÓZEF, 

Urodzony 28.02.1886 r. w Leskowitzach, zamieszkały we Frydku, syn Franciszka i 

Marii z d. Wróbel, narodowości czeskiej. W okresie międzywojennym członek 

Komunistycznej Partii Czech (KPCz), od początku okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.03.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 12426/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 20:55, określenie przyczyny zgonu to: 

„Herzwassersucht” (puchlinę wodną serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 414; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 63. 
 

KAINER FANNY, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana prawdopodobnie z powodu czystek rasowych 

i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 149. 
 

KAJFOSZ JERZY, 

Urodzony 4.01.1918 r. w Gródku, zamieszkały w Nawsiu (nr 91), narodowości 

polskiej, murarz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

partyzant. Zginął 31.10.1944 r. razem z Franciszkiem Szalonym po ciężkim boju z 

oddziałem 50 hitlerowców - o dworek „Skupienia” w Nawsiu. Pochowany na 

cmentarzu żydowskim w Jabłonkowie. Dnia 16.05.1945 r. po ekshumacji - 

pochowany w Jabłonkowie na cmentarzu komunalnym (wraz ze zwłokami Adama i 

Franciszka Szalonego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (078); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 132. 
 

KAJFOSZ KAROL, 

Urodzony 5.09.1913 r. w Końskiej i wpierw zamieszkały w tej miejscowości, a 

później mieszkaniec Krakowa, syn Jana i Emilii z d. Molin, narodowości polskiej, 

urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

29.01.1941 r. w Krakowie i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 4.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

1014/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:00, 

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. 1132; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1012; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 97. 

 

KAJFOSZ PAWEŁ, 

Urodzony 23.04.1917 r. w Bystrzycy n.Olzą i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, kupiec. Aresztowany 11.06.1941 r. z powodu odmowy 
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przyjęcia niemieckiej listy narodowej - „Volkslisty”32. Po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Wadowicach, gdzie zginał 

30.12.1942 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 49. 

 

KAJSTURA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1913 r., syn Józefa. Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.). Do 31.10.1938 r. służył w 2. kompanii kandydatów na szeregowych 

Komendy Rezerwy w Katowicach. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na Zaolziu - 

posterunek w Ligotce Kameralnej. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/3 z 22.04.1940, poz. 24, t. 340.  
Bibliografia: Biogram zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 
Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 109. 
 

KAJZAR FRANCISZEK, 

Urodzony 3.03.1906 r. w Żukowie Górnym, zamieszkały w miejscowości Końska, 

syn Pawła i Ewy z d. Kaleta, narodowości niemieckiej, urzędnik. W okresie 

okupacji działał w ruchu oporu. Aresztowany 5.01.1943 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji w styczniu 1943 r. jako więzień 

„wychowawczy” nr E-3404. Zginął - rozstrzelany 19.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 14462/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:33, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 873; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 920; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 97. 
 

KAJZAR JERZY, 

Urodzony w Łomnej Górnej (nr 18) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony a następnie wysłany przez Arbeitsamt na 

przymusowe roboty do Niemiec. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do 

domu rozgrabionego i zdewastowanego przez niemieckich użytkowników. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (240). 

 

KAJZAR JÓZEF, 

Urodzony 8.07.1907 r. w Łomnej Górnej (nr 57) i zamieszkały w 

tej miejscowości, robotnik leśny. Aresztowany i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie więziony był przez jeden 

                                                      
32 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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rok. Po zwolnieniu z obozu, natychmiast wcielony przymusowo 

do wojska niemieckiego i wysłany na front wschodni.  

Zdezerterował, lecz przez nieszczęśliwą pomyłkę został zastrzelony przez „swoich” 

(partyzantów), gdy w mundurze niemieckim uciekał do lasu – właśnie by walczyć 

przy partyzantach z hitlerowskim okupantem. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (233). 

 

KAJZAR KAROL, 

Urodzony w 1916 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 319). 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W trakcie walk z 

hitlerowskim agresorem dostał się do niewoli i więziony był w Oflagu od 1939 r. do 

zakończenia wojny w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (506). 

 

KAJZER JAN, 

Urodzony 17.02.1915 r. w Bystrej, syn Jana i Franciszki z d. Januła. Do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 30.06.1938 r. i został przydzielony do 

kompanii kandydatów na szeregowych Komendy Rezerwy w Katowicach, następnie 

służył w Komisariacie w Świętochłowicach, skąd 2.10.1938 r. oddelegowany był na 

Zaolzie. Od 21.12.1938 r. do wybuchu wojny pełnił służbę w Komisariacie we 

Frysztacie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/1 z 20.04.1940, poz. 27, t. 769. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram niemal w całości zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 109. 
 

KAJZER WŁADYSŁAW, 

Urodzony 2.11.1913 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 551), narodowości polskiej, prawnik. 

Aresztowany 24.04.1940 r. w Trzyńcu oskarżony o pracę 

konspiracyjną – antyhitlerowską. Po krótkotrwałym uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 10.06.1940 

r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 7119. 

Po zwolnieniu z obozu 7.03.1941 r. pracował do 1943 r. jako robotnik w Herman 

Göring Werke w Linzu. Aresztowany ponownie 10.06.1943 r. i po osądzeniu przez 

Sąd Rejonowy (Landgericht) skazany został na pobyt w więzieniu do 10.03.1945 r. 

– więziony w Wiedniu. Od 11.03.1945 do 3.05.1945 r. ponownie zatrudniony w 

 



 36 

Herman Göring Werke w Linzu. Po wyzwoleniu w 1945 r., do 1950 r. pracował jako 

aplikant adwokacki w Czeskim Cieszynie, a od 1950 r. jako adwokat w Trzyńcu. 

Aktywnie zaangażowany w pracach społecznych, pełnił poważne funkcje w KPCz., 

w Miejskiej Radzie Narodowej w Trzyńcu, członek Polskiego Związku Kulturalno 

Oświatowego. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (169). 
 

KALETA ADOLF, 

Urodzony 11.07.1897 r. w Śmiłowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Pawła i Marii z d. Mec, narodowości polskiej. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 19.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

22147/1942 – 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. 1133; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1145; Informacja przekazana korespondencyjnie 11.04.2010 r. przez 

Stanisławę Bandyk; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 183. 
 

KALETA ALOJZY, 

Urodzony 27.11.1925 r. w Suchej Średniej i tam zamieszkały (nr 

422), górnik. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec - do Essen. Aresztowany i od 

15.04.1942 do 7.05.1942 r. uwięziony był w KL Dachau – 

oskarżony o sabotaż w miejscu pracy. Odzyskał wolność po 

zakończeniu wojny w 1945 r. – wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. Wrócił do domu  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (314). 

 

KALETA ANNA, 

Urodzona 16.07.1919 r. w Koszarzyskach i zamieszkała w Koszarzyskach-Łabajka 

(nr 27), siostra Jana (ur. 27.07.1921 r.). Wysłana w 1941 r. przez Arbeitsamt na 

roboty przymusowe do Nowego Jiczyna, gdzie pracowała jako pomoc domowa u 

Niemieckiej rodziny. Skrajnie wycieńczona przez niedożywienie, zachorowała na 

ciężkie zapalenie płuc i zmarła 6.04.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (338). 

 

KALETA ERYK, 

Urodzony w 1916 r. w Suchej Średniej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Zabity przez hitlerowców 11.06.1944 r. - w nieznanych 

okolicznościach.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 180. 

 

KALETA FRANCISZEK, 

Urodzony 28.09.1912 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości (nr 165), 

narodowości czeskiej, robotnik w browarze w Karwinie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 28.10.1942 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, skazany przez sąd 
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doraźny na karę śmierci, przesłany został do KL Auschwitz i rozstrzelany 25-

29.03.1943 r. w komorze gazowej krematorium I – wraz z ok. 52 innymi 

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

r., s. 676; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 99; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
Karwina cz. 1 (040); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 81.  

 

KALETA FRANCISZEK, 

Urodzony 18.10.1922 r. w Karpentnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 82), 

pomocnik kupiecki. W 1943 r. otrzymał powołanie do wojska – Wehrmachtu, a 

chcąc uniknąć wyjazdu do miejsca skoszarowania tj. do jednostki wojskowej 

określonej w nakazie, udał się do szpitala by usunięto mu tarczycę. Niestety, zmarł 

31.01.1943 r. podczas wykonywanej operacji. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (290). 
 

KALETA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1924 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 100). Podczas 

okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Niemiec, gdzie z nieznanych powodów został aresztowany i uwięziony w obozie 

karnym w Merseburgu – Leunawerke. Przeżył hitlerowskie zniewolenie, wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (169). 
 

KALETA HELENA z d. KUBACZKA, 

Urodzona i zamieszkała w Ropicy. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Oranienburg. 

Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu, lecz wycieńczenie 

organizmu i choroby spowodowane pobytem w obozie spowodowały że zmarła 

2.06.1946 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KALETA JAN, 

Urodzony w 1886 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 108), ojciec 

Jana (ur. w 1916 r.), chłop małoobszarowy. Wywłaszczony przez hitlerowców ze 

swego gospodarstwa, a dalsze zamieszkiwanie w swoim domu uzależnione było od 

dokonywanie zapłaty czynszu niemieckiemu administratorowi.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (169). 

 

KALETA JAN, 

Urodzony 1.04.1906 w Koszarzyskach, syn Jerzego i Anny z d. Rusz. Ukończył 

szkołę powszechną, potem pracownik biurowy. W pierwszej wojnie światowej 

służył w armii austriackiej. Od 5.12.1918 do 14.07.1922 r. pełnił służbę w 

Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego. Do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) został przyjęty 15.07.1922 r. - wykonywał służbę w Oddziale 

Administracyjnym Komendy Głównej do 30.06.1925 r., Ekspozyturze Śledczej 

Komendy Powiatowej Katowice do 29.03.1926 r., w I Komisariacie w Katowicach 

do 9.03.1928 r. Następnie, do 19.12.1938 r. był komendantem Posterunku w 

Michałkowicach woj. katowickie. Stamtąd przeniesiony został na Zaolzie na 

stanowisko komendanta Posterunku Wojkowice, gdzie służył do września 1939 r. 
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Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-

1921. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 051/1 z kwietnia 1940, poz. 40, t. 

2574.  
Bibliografia: Biogram opracowany na podstawie cytatów z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 109-110. 

 

KALETA JAN, 

Urodzony w 1916 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 108). W 

okresie okupacji hitlerowskiej wysłany w 1942 r. przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Wiednia, gdzie zaangażował się w pracę dla organizacji 

konspiracyjnej mgra Mrózka. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – po wojnie wrócił 

do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (169). 
 

KALETA JAN, 

Urodzony w 1921 r. w Karpętnej, narodowości polskiej, hutnik. Podczas okupacji 

hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Zakładów 

Chemicznych do Heidebrek (Kędzierzyna). Tam zginął – prawdopodobnie podczas 

nalotu w 1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (290); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 74. 
 

KALETA JAN, 

Urodzony 27.07.1921 r. w Koszarzyskach i zamieszkały w 

Koszarzyskach-Łabajka (nr 27), hutnik. Od 6.01.1941 r. wysłany 

przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Powrócił z 

robót 19.03.1942 r. i w Warcie pracował w fabryce papieru, gdzie 

zachorował na zapalenie ucha środkowego. Zmarł 19.03.1942 r. 

w szpitalu w Kłodzku. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (338). 

 

KALETA JERZY, 

Urodzony 25.07.1890 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 100), 

chałupnik – zegarmistrz amator. Wywłaszczony przez hitlerowców ze swego domu, 

a dalsze zamieszkiwanie w nim uzależnione było od dokonywania zapłaty czynszu 

niemieckiemu administratorowi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (169). 

 

KALETA JERZY, 
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Urodzony w 1895 r. w Karpętnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 62), hutnik. 

Aresztowany przez gestapo 8.11.1941 r. wraz z synem Józefem (ur. w 1933 r.) i 

więziony w Wędryni – jako podejrzany o kontakty i współpracę z partyzantami. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (314). 
 

KALETA JERZY, 

Urodzony 6.04.1913 r. w Ropicy i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 26.10.(lub 15.09.) 1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 

6.01.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 159. 
 

KALETA JÓZEF, 

Urodzony w 1933 r. w Karpętnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 62), syn 

Jerzego (ur. w 1895 r.). Aresztowany przez gestapo 8.11.1941 r. wraz z ojcem i 

więzieni byli w Wędryni – jako podejrzani o kontakt i współpracę z partyzantami. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (314). 
 

KALETA PAWEŁ, 

Urodzony 18.10.1893 r. w Bystrzycy n.Olzą, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, 

narodowości polskiej. Za działalność konspiracyjną aresztowany i zginął 5.11.1939 r. w 

Hradyszczu (podobno zabity podczas ucieczki przed hitlerowcami). 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 
 

KALETA PAWEŁ, 

Urodzony 4.01.1897 r. w Puńcowie. Był sekretarzem Zarządu Okręgowego 

Stronnictwa Ludowego, współpracował z byłym premierem Wincentym Witosem. 

Redagował „Śląską Gazetę Ludową”. Gdy Witos przebywał na emigracji w 

Czechosłowacji i mieszkał przez pewien czas w Gródku, wówczas Paweł Kaleta 

odwiedzał Witosa. Kilkakrotnie pomagał także w spotkaniach córki z ojcem – córki 

Wincentego Witosa. Aresztowany 24.04.1940 r. i wpierw uwięziony w Czeskim 

Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 7.11.1940 

r. - z wyczerpania wskutek ciężkiej pracy w kamieniołomach. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KALETA PAWEŁ, 

Urodzony 29.06.1910 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 12, nr 196), 

hutnik. Aresztowany przez gestapo 3.09.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zwolniony z obozu 

17.09.1943 r. - nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (262). 

 

KALINA ARNOLD, 
Urodzony 16.10.1912 r. w Karwinie, syn Józefa i Anieli z d. Żagan. 

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Karwinie-Solca, a następnie 

kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie - 
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matura w 1932 r. Od 11.04.1934 do 15.09.1935 r. służył w WP, 

najdłużej w Warszawie-Rembertowie, uzyskał stopień kaprala. W 

1937 r. wstąpił w szeregi Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.).  

Od 10.03.1937 r. przyjęty do kompanii kandydatów na szeregowego Komendy 

Rezerwy w Katowicach - do 26.12.1938 r. na Posterunku w Kochcicach pow. 

Lubliniecki. Od 18.12.1937 przeniesiony do Wydziału Śledczego we Frysztacie, 

gdzie od 27.12.1938 r. został posterunkowym służby śledczej. We Frysztacie służył 

do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Aresztowany w nieustalonych 

okolicznościach przez sowietów, zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Znajomi widzieli go podczas ewakuacji w Trembowli, skąd w cywilnym 

ubraniu z grupą kolegów jechał ciężarówką do Zaleszczyków, by przedostać się na 

Węgry. Z Ostaszkowa w grudniu 1939 r. wysłał do ojca kartę z datą „27.01.1940 r.”. 

Wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa 027/4 z dnia 13.04.1940 r., poz. 52, 185, t. 2575. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 83; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 
Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 110. 
 

KALISZ IZYDOR, pseud. „Gustlik”, 

Urodzony 26.03.1891 r. w Olbrachcicach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 78), narodowości polskiej, górnik. Uczęszczał 

do polskiej szkoły ludowej, a następnie w wieku 14 lat poszedł do 

pracy w górnictwie w kopalni „Gabriela” w Karwinie. Brał udział 

w życiu społecznym w swojej miejscowości - aktywny członek 

Macierzy Szkolnej.  

W okresie okupacji hitlerowskiej wprawdzie podpisał Volkslistę (trzecia grupa 

niemieckiej listy narodowościowej) - by uniknąć szykan okupanta i wywózki na 

roboty przymusowe, lecz równocześnie działał w ruchu oporu, żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ (komórki sabotażowej). Aresztowany przez zdradę 25.06.1943 

r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 29.09.1944 r. 
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. 

43; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (041), T.15 (098); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 138. 

 

KALUS GIZELA, 

Urodzona 30.03.1904 r., zamieszkała w Błędowicach Dolnych (nr 410). 

Aresztowana 1.05.1943 r. i więziona do 1.05.1945 r. – nieznana jest nazwa miejsca 

uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (572). 
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KAŁUŻA ANNA, 

Urodzona 8.07.1917 r. w Mostach k/Jabłonkowa, zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana przez gestapo 7.04.1940 r. w Mostach - razem z 9 nauczycielkami 

polskimi.  

Więziona do 11.04.1940 r. w więzieniu gestapo w Cieszynie, a 

stamtąd 12.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona do 

KL Ravensbrück, gdzie przebywała do lutego 1941 r., 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 3634.  

Zwolniona z obozu i po powrocie do domu, pracowała w 

sanatorium w Istebnej, zaś po wojnie – po 1945 r. zamieszkała w 

Rybniku. Mimo ciężkich warunków panujących w więzieniu i 

obozie w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność – 

wróciła do domu. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (275). 
 

KAŁUŻA ANTONI, 

Urodzony 5.05.1914 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany pod zarzutem działalności konspiracyjnej - jako więzień polityczny 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (274). 
 

KAŁUŻA EMILIA, 

Urodzona w 1915 r. w Mostach (nr 416) k/Jabłonkowa i zamieszkała w tej 

miejscowości, szwaczka – siostra Anny. Aresztowana 20.05.1940 r. i więziona w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück. 

Zwolniona z obozu 11.11.1940 r. - nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (275). 

 

KAŁUŻA FRANCISZEK ks., 

Urodzony 18.09.1877 r. w Kowalach, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły 

ludowej, absolwent państwowego gimnazjum w Bielsku, teologię studiował w 

Widnawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1903 r. Pracę duszpasterską rozpoczął 

jako wikary w Łazach. Był członkiem zarządu Związku Śląskich Katolików w 1909 

r., Kanclerz Generalnego Wikariatu w Cieszynie. W 1921 r. wstąpił do zakonu 

jezuitów w Starej Wsi. Przełożony w Staniątkach w 1925 r., w Krakowie w latach 

1926-1928, w Bukareszcie w lata 1929-1930 i we Lwowie w latach 1930-1933. 

Następnie proboszcz i przełożony w Rudzie Śląskiej od 1933 do 1938 r., przełożony 

i administrator parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie w 

latach 1938-1939. Aresztowany 3.11.1939 r. w akcji przeciw polskiej inteligencji. 

Prawdopodobnie, po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen, a później 

przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

22748. Zginął w tym obozie 19.01.1941. r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; ks. E. Chart, Spis pomordowanych 

Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 104; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
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KAŁUŻA JAN, 

Urodzony 9.05.1899 r. w Karwinie, zamieszkały w Stonawie (nr 541), narodowości 

polskiej, robotnik kopalniany w Karwinie.  

Aresztowany przez gestapo i więziony w Karwinie, we 

Frysztacie, w KL Skrochowice, w Cieszynie. Stamtąd 28.09.1939 

r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen, 25.05.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 3815 (lub 3115). Zwolniony z obozu 25.11.1941 r. - 

nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (054). 
 

KAŁUŻNY JAN, 

Urodzony 1.12.1899 r. w Raszkowie, syn Mikołaja i Agnieszki z 

d. Suchodolski. Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) - służbę rozpoczął 16.07.1924 r. W 1931 r. służył w pow. 

katowickim, zaś do 22.12.1938 r. w Komisariacie w 

Mysłowicach. Następnie przeniesiony do Komisariatu w 

Pietwałdzie, gdzie pracował do września 1939 r.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/1 z 20.04.1940, poz. 91, t. 394. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 110. 
 

KAMIŃSKI JAN, 

Urodzony 27.09.1912 r. w Mełnie, syn Władysława i Marii z d. Łęcki. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej, służbę w WP odbywał w latach 1935-1936, 

ukończył ją w stopniu kaprala. Do Państwowej Policji (PP) przyjęty 14.10.1936 r. i 

przydzielony do Kompanii „G” Rezerwy PP w Krakowie. Po ukończeniu Normalnej 

Szkoły Fachowej dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski, 

14.12.1937 r. został przydzielony do Rezerwy Szeregowych PP przy Komendzie 

Głównej w Żyrardowie pow. błoński. Stamtąd oddelegowany na Zaolzie. Od 1.02. 

do 18.02.1939 r. służył w woj. tarnopolskim, 24.02.1939 r. powrócił na Zaolzie do 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) na Posterunek w Jabłonkowie, gdzie został 

do września 1939 r. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 
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następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany 

przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa (4, bez oznaczenia) z kwietnia 1940, 

poz. 6. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 110-111. 
 

KANCLERZ SZCZEPAN, 

Urodzony 25.12.1896 r. w Białożewinie, syn Józefa i Wiktorii z d. Stachowiak. 

Służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) - rozpoczął 1.11.1923 r. w pow. 

katowickim. Do 25.08.1938 r. pracował w Komisariacie w Mysłowicach pow. 

katowicki, następnie został przeniesiony do I Komisariatu w Katowicach, służył tam 

do 20.12.1938 r. Następnie, do wybuchu wojny przeniesiony na Posterunek 

Bogumin-Miasto. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 10, t. 2235.  
Bibliografia: Biogram opracowany na podstawie cytatów z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 111. 
 

KANDUS JAN, 

Urodzony 24.08.1895 r., zamieszkały we Frysztacie, robotnik. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-

Gusen, gdzie zginął 10.07.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 65. 
 

KANNER ANZELM, 

Urodzony 14.09.1885 r. w Tarnowie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, kupiec. 

Aresztowany w 1942 r. w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia w Tarnowie, gdzie zginął – nieznane są data oraz 

okoliczności jego śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 53. 
 

KANIA ADOLF, 

Urodzony 15.03.1914 r. w Piotrowicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Zginął 13.01.1943 r. - w niewyjaśnionych okolicznościach w Warszawie. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 153. 

 

KANIA (lub KANA) RUDOLF, 
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Urodzony 1.07.1899 r., zamieszkały w Pietwałdzie, górnik. Aresztowany 10.05.1943 

r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 6.10.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 149. 
 

KANTOR ADAM, 

Urodzony 12.08.1882 r. w Milikowie i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 76). Od 11.09.1942 r. wywłaszczony oraz 

wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z całą rodziną (7 osób 

– żona, córki, syn, zięciowie i wnuki). Wywiezieni do Nawsia-

Jasienie pod Kozubową. Po wojnie wrócili do swojego domu i 

kompletnie zdewastowanego gospodarstwa. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (417).  

 

KANTOR ADAM, 

Urodzony 30.10.1908 r. w Nawsiu (nr 274) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z rodziną (10 osób) z własnego gospodarstwa, 

a jego gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Cała rodzina 

wysłana została na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie wrócili do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (096). 
 

KANTOR ADAM, 

Urodzony 15.07.1917 r. w Milikowie i zamieszkały w tej miejscowości, syn Adama 

i Marii, wyuczony kowal. Wysłany 6.05.1941 r. na przymusowe roboty do Niemiec 

– do Salzgitter. Tam osadzony w obozie karnym do 1.05.1945 r. Tuż przed 

zakończeniem wojny uciekł z obozu i ukrywał się w Baranowie k/Gniezna. Od 

15.05.1945 r. zamieszkał w Poznaniu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (417).  

 

KANTOR ADOLF, pseud. „Bolko”, 

Urodzony 15.08.1910 r. w Suchej Górnej. Sportowiec (bokser), działacz społeczny, 

miłośnik zwierząt i przyrody. Zaczął ćwiczyć gimnastykę przyrządową i uprawiać 

lekkoatletykę. Podczas krótkiego pobytu w Warszawie poznał tajniki boksu w 

klubie sportowym „Ymka”, a po kilku efektywnych osiągnięciach sportowych, 

powrócił na ziemię cieszyńską i został naczelnikiem Klubu Sportowego „Sokół” w 

Czeskim Cieszynie. Tytuł polskiego mistrza wszechwag w boksie zachował aż do 

wybuchu drugiej wojny światowej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. jako zwiadowca 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. 

Uniknąwszy dostania się do niewoli, po powrocie w rodzinne strony został 

aresztowany i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym wysłany do KL Dachau. Zwolniony po jakimś czasie i 

ponownie aresztowany, próbował ucieczki, lecz został schwytany i osądzony na karę 

śmierci. Hitlerowcy przypomnieli sobie jednak o jego sportowej przeszłości i 

zamienili wyrok na dożywocie, kierując go jednocześnie (z karną kompanią) na 

front włoski. Tam, podjął ponownie ucieczkę – przedostał się do armii polskiej na 

Zachodzie. Wraz z żołnierzami II Korpusu gen. Andersa walczył pod Monte 
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Cassino i Bolonią. Po wyzwoleniu wrócił do Polski i zaczął organizować życie 

sportowe po obu stronach Olzy. Organizował dziesiątki imprez i akcji sportowych, 

podczas których z własnych funduszy przyznawał puchary, nagrody i dyplomy. Z 

jego inicjatywy były organizowane rajdy górskie i biegi, mające charakter nie tylko 

sportowy, rekreacyjny ale i wychowawczy. Prowadził działalność przy PZKO na 

Zaolziu. Zmarł 3.09.1992 r. w Ustroniu. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 85. 

 

KANTOR ANNA, 

Urodzona w 1926 r. w Nawsiu i zamieszkała w tej miejscowości. W okresie 

okupacji przymusowo zatrudniona w schronisku na Kozubowej, gdzie pracowała 

jako pomoc domowa wraz z Lewińską, Chmielówną, Zuzanną i Heleną Szlanrową. 

Aresztowana przez gestapo 5.04.1945 r. i uwięziona do 9.04.1945 r. w lokalnym 

areszcie w Łomnej Górnej. Po spisaniu protokołu z przesłuchań – dotyczących 

wiedzy o partyzantach którzy ukrywali się w schronisku: Rychtera, Ryłki, Sikory, 

więziona następnie dwa tygodnie tj. do 29.04.1945 r. w Jabłonkowie w sądzie – do 

zakończenia okupacji i ucieczki hitlerowców. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (098). 

 

KANTOR HELENA, 

Urodzona 16.11.1905 r. w Wędryni (nr 116), zamieszkała w Trzyńcu – żona Karola. 

Aresztowana przez gestapo 27.04.1943 r. za podanie kawałka chleba jeńcom 

sowieckim pracującym przymusowo w hucie trzynieckiej. Więziona w Cieszynie, a 

stamtąd przewieziona do więzienia w Katowicach i Gliwicach. Zwolniona do domu 

10.07.1943 r.- nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (171). 
 

KANTOR FRANCISZEK, 

Urodzony w 1889 r. w Cieszynie, mieszkaniec Lesznej Dolnej, narodowości 

polskiej, rolnik. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Neuengamme, 

gdzie zginął 27.04.1941 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 101. 

 

KANTOR JAN, 

Urodzony 3.12.1889 r. w Oldrzychowicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły 

wydziałowej kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1911 r. Podjął 

pracę nauczyciela w Nydku-Oluchowej, a później pracował w 

szkole w Oldrzychowicach. Aktywny pracownik społeczny, był 

działaczem Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej.  

Aresztowany 18.09.1939 (lub 24.04.1940 r.) i więziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, zaś od 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki 

skutecznym staraniom rodziny zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Niestety, pobyt w 

obozie odbił się tak bardzo na jego zdrowiu, że przez cały okres do zakończenia 

wojny chorował. Zmarł 17.05.1946 r. 
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Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KANTOR JAN, 

Urodzony w 1906 r. w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości. Po 

ukończeniu szkoły ludowej, kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1926 r. Pracował jako nauczyciel 

w Brennej-Bukowej. Aresztowany w 1942 r. i przetransportowany do więzienia 

(prawdopodobnie na Morawach) - nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie i w 1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (110). 
 

KANTOR JAN, 

Urodzony i zamieszkały w Milikowie (nr 122), hutnik. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z własnego domu a następnie przetransportowany do Nawsia, gdzie 

przebywał do zakończenia wojny. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (418). 
 

KANTOR JAN, 

Urodzony i zamieszkały w Milikowie (nr 30). Wywłaszczony oraz wysiedlony z 

własnego domu z możliwością zamieszkiwania w swoim budynku pod warunkiem 

dokonywania opłat czynszu niemieckiemu administratorowi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (418). 
 

KANTOR JAN, 

Urodzony 15.09.1922 r. w Karpętnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 74), hutnik – ślusarz. Od 8.01.1940 r. wysłany 

na przymusowe roboty do Niemiec. Tam, we wrześniu 1944 r. 

uciekł i przedostał się „na drugą stronę” – prawdopodobnie do 

Legionów Polskich. Walczył od 30.09.1944 r. z hitlerowskim 

agresorem – do zakończenia wojny w 1945 r. Nie wrócił do kraju 

lecz pozostał w Szkocji. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (316). 
 

KANTOR JERZY, 

Urodzony 23.03.1912 r. w Milikowie i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 106), narodowości czeskiej, hutnik. 

Aresztowany 15.04.1944 r. i po krótkim uwiezieniu w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w 

Katowicach, gdzie zginął 7.08.1944 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (406); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 127. 
 

KANTOR JÓZEF, 

Urodzony 5.06.1906 r. w Łomnej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, robotnik rolny. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 11.03.1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122. 
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KANTOR JÓZEF, 

Urodzony 1.08.1920 r. w Orłowej, zamieszkały w Zabrzegu pow. Morawska 

Ostrawa. syn Rudolfa i Anny z d. Buchwaldek. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 3.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

18104/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:10, 

określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber“ (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1133; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 102. 

 

KANTOR KAROL, 

Urodzony 17.04.1906 r. w Wędryni (nr 116), zamieszkały w 

Trzyńcu (nr 622) i tam pracował jako lekarz rejonowy, 

narodowości polskiej. Aresztowany przez gestapo 17.04.1940 r. w 

Suchej Średniej i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. 

Zwolniony z obozu 21.12.1940 r. – nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (171). 

 

KANTOR KAROL, 

Urodzony w 1910 r. w Lesznej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany i przetransportowany do obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął - lecz nieznana jest nazwa obozu oraz data i 

okoliczność jego śmierci. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 103. 
 

KANTOR MARIA, 

Urodzona 24.09.1885 r., zamieszkała w Milikowie (nr 76). Od 11.09.1942 r. 

wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego gospodarstwa wraz z mężem Adamem i 

całą rodziną (7 osób – mąż, córki, syn, zięciowie i wnuki). Wywiezieni do Nawsia-

Jasienie pod Kozubową. Po wojnie wrócili do swojego domu i kompletnie 

zdewastowanego gospodarstwa. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (417).  
 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony 29.06.1894 r. w Nawsiu (nr 198), od 1937 r. zamieszkały w Dąbkach 

(szwagier Pawła Sikory). Aresztowany 6.08.1943 r. razem z Pawłem Sikorą za 

słuchanie radia. Wpierw uwięziony w więzieniu gestapo w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonych przesłuchaniach - przetransportowany do więzienia w Raciborzu, 

gdzie odzyskał wolność 1.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (112, 180). 

 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony w 1889 r. w Lesznej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany i przetransportowany do obozu 
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koncentracyjnego gdzie zginął - lecz nieznana jest nazwa obozu oraz data i 

okoliczność jego śmierci. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 103. 
 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony 1.05.1889 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 79), 

nauczyciel w Nydku. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku - 

matura w 1910 r. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, 

a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 1.02.1941 r. – nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (166). 
 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony 23.10.1903 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 54), hutnik. 

Od 1.03.1943 do 1.05.1945 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do 

okupowanej przez Niemcy Estonii, gdzie pracował w Organizacji Todt33 przy 

naprawie mostów. Tam, zaangażował się w działalność ruchu oporu. Po wojnie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (166). 
 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony 19.05.1914 r. w Łyżbicach, zamieszkały w Lesznej Górnej, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany 4.01.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie skazany przez sąd doraźny na karę 

śmierci, przewieziony został do KL Auschwitz i rozstrzelany 25-29.03.1943 r. w 

komorze gazowej krematorium I – wraz z ok. 52 innymi współwięźniami. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 676; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 103. 
 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony w Nawsiu (nr 155) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony wraz z całą rodziną (5 osób) z własnego gospodarstwa, a jego 

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Wysłani na przymusowe 

roboty do Niemiec, po zakończeniu okupacji w 1945 r. wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (098). 

 

KANTOR PAWEŁ, 

Urodzony w Nawsiu-Jasienie (nr 108), i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 
 

KANTOR ZUZANNA, 

                                                      
33 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Urodzona w 1919 r. w Bystrzycy i zamieszkała w tej miejscowości. Wywieziona na 

roboty przymusowe do Braunschweig, gdzie zginęła podczas nalotu 2.02.1945 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KANTOR ZUZANNA, 

Urodzona 13.02.1926 r. w Karpętnej i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 74). Aresztowana przez gestapo 8.11.1944 r. z 

siostrą Anną ze stanowiska pracy w hucie trzynieckiej – 

podejrzane o współpracę z partyzantami. Więziona w Cieszynie 

do 18.11.1944 r. – a następnie zwolniona do domu. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (314). 
 

KANTYKA HERMINA, 

Urodzona 24.04.1912 r. w Łazach, zamieszkała w Brzeszczach pow. oświęcimski, 

córka Emanuela i Amalii z d. Wawrzyk. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 

dnia 7.05.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 44218. 

Zginęła 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36235/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:00, określenie 

przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung“ (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 553; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 225. 
 

KAPELAN FRANCISZEK, 

Urodzony 6.10.1895 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II. Aresztowany 

26.03.1942 r. i przetransportowany do obozu koncentracyjnego – nieustalone 

miejsce uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie, wyzwolony 1.05.1945 r. - 

wrócił do domu 16.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (147). 

 

KAPSIA ADAM, 

Urodzony w Nawsiu (nr 382) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony wraz z całą rodziną (4 osoby) z własnego gospodarstwa, a jego 

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Wysłani na przymusowe 

roboty do Niemiec, po zakończeniu okupacji w 1945 r. wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (098). 

 

KAPSIA ALOJZY, 

Urodzony 17.12.1920 r. w Bukowcu (nr 209) i zamieszkały w tej miejscowości. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (168). 

 

KAPSIA JÓZEF, 

Urodzony 18.01.1899 r. w Łomnej Dolnej (nr 21) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany przez gestapo 1.11.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a następnie od 

1.05.1941 r. przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku. Zwolniony z więzienia 
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1.06.1941 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Od 1956 r. zamieszkały 

w Koszarzyskach. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (223), T.7, cz.13 (357). 
 

KAPSIA JÓZEF, 

Urodzony w Jabłonkowie-Pioseczna, a także zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – w 

1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (049). 

 

KAPUSTA KAROL, 

Urodzony 8.09.1904 r. w Pietwałdzie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 940), narodowości polskiej, nauczyciel. Uczęszczał do szkoły 

powszechnej, później do gimnazjum realnego i dalej – do 

Seminarium Nauczycielskiego w Śląskiej Ostrawie. Po maturze 

pracował jako nauczyciel i kierownik szkoły w Vitazovce we 

wschodniej Słowacji. W 1938 r. wrócił na Śląsk Cieszyński. 

Wielki społecznik – członek Macierzy Szkolnej, Związku 

Robotniczego Stowarzyszenia Gimnastycznego „Siła”, Rodzina 

Opiekuńcza.  

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – komórce Gabriela 

Kotarby, Pawła Krainy (pracował w wywiadzie Organizacji Orła Białego - OOB) w 

Pietwałdzie i Rychwałdzie. Aresztowany 21.04.1940 r. jako podejrzany o 

przynależność do organizacji ruchu oporu, i więziony do 25.04.1940 r. w Czeskim 

Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3838, 44214. Odzyskał 

wolność 5.05.1945 r. – wyswobodzony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do 

miejsca zamieszkania podjął ponownie pracę w szkolnictwie, później pracował w 

kopalni. Brał czynny udział w życiu społecznym, był członkiem Związku 

Bojowników Antyfaszystowskich. Zmarł 6.10.1983 r. 
Bibliografia: 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 (147). 
 

KARAS (lub KARAZ) ANNA, 

Urodzona w 1908 r., zamieszkała w Lesznej Górnej. Aresztowana i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Oranienburg, gdzie zaginęła w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. 
Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 104; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, T.4, cz.9 (062). 
 

KARAS HELENA, 

Urodzona ?, w Wędryni i zamieszkała w Wędryni-Na Folwarku. Aresztowana przez 

gestapo w 1943 r. i więziona przez 6 miesięcy w obozie karnym – nieznana jest 

nazwa tego obozu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (169). 
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KARCH ADAM, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 178). W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 

 

KARCH JÓZEF, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 181). W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 
 

KARETA EMIL, 

Urodzony 27.11.1902 r. w Jabłonkowie, zamieszkały w Cieszynie, syn Jana i Teresy 

z d. Kuboszek. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 23408/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:35, 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. 894. 

 

KARETA JAN, 

Urodzony w 1906 r. w Jabłonkowie. Po ukończeniu szkoły ludowej, kształcił się w 

Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1926 r. 

Rozpoczął pracować jako nauczyciel szkoły powszechnej w Brennej-Bukowej. 

Aresztowany, zginął prawdopodobnie w jednym z hitlerowskich obozów na 

Morawach. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 65; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - 

wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
 

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. Dnia 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., T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z 

lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 130. 
 

KAREZ JAN, 

Urodzony 23.04.1914 r. w Nawsiu (nr 327) i zamieszkały w tej miejscowości. W 

okresie okupacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 
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KARKOSZKA EMIL, 

Urodzony 3.08.1923 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 203), 

syn Józefa (19.02.1896 r.), narodowości polskiej. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. Zginął w potyczce zbrojnej z 

hitlerowcami. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 87; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 110. 
 

KARKOSZKA JÓZEF, 
 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 19.02.1896 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 203), 

narodowości polskiej, rolnik. W okresie okupacji działał w ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo 5.04.1944 r. za to, 

że syn Emil uciekł do partyzantów. Po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 21.01.1944 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 172522. Od 14.03.1944 r. 

przeniesiony w nieznane kolejne miejsce uwięzienia - dalszych losów tego więźnia 

w oparciu o dokumenty z archiwum nie sposób ustalić. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 452; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 110. 

 

KARKOSZKA ZUZANNA, 

Urodzona w Jabłonkowie i zamieszkała w tej miejscowości. Wywłaszczona oraz 

wysiedlona (2 osoby) z własnego gospodarstwa, a jej gospodarkę przejął osadnik 

sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie została przeniesiona na okres 

trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji w 1945 r., wróciła do 

swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (049). 

 

KARMOR ?, 

Zamieszkały w Dąbrowie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął – 

nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78 

 

KARNER BEILA z d. FLIGAVA, 

Urodzona 30.01.1887 r. w Tarnowie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana 17.10.1944 r. i po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest data oraz 

okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 53. 
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KAROLAK STANISŁAW, 

Urodzony 13.09.1893 r., syn Balcera. Od 1.01.1925 r. rozpoczął służbę w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.). Służył w Komendzie Szkoły PWŚl. w 

Katowicach, następnie od 13.07. do 1.08.1931 r. oddelegowany do Komisariatu 

Roździeń-Szopienice pow. katowicki. Potem służył w Komendzie Rezerwy w 

Katowicach do 15.02.1932 r. Do 27.01.1939 r. miał przydział w Komendzie 

Rezerwy w Królewskiej Hucie (od 1934 r. pod nazwą Posterunek Pogotowia w 

Chorzowie). Stamtąd przeniesiony do Komisariatu w Pietwałdzie, gdzie służył do 

wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.– zamordowany 

przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/3 z 13.04.1940, poz. 3, t. 733. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

Korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 111. 
 

KARPECKI ADAM, 

Urodzony 14.07.1891 r. w Gródku-Zawada i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 38), hutnik – emeryt. W 1941 r. wysłany przez 

Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec. Tam aresztowany 

5.05.1943 r. za działalność w ruchu oporu. Więziony do 

5.09.1944 r. w Wolfenbüttel i w Brunszwiku. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie - wrócił do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (264). 

 

KARPACKI PAWEŁ, 

Urodzony 27.01.1922 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości, syn Adama i 

Ewy z d. Rusnok, narodowości polskiej. Od początku okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginał dnia 28.07.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 25885/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 15:50, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

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

r., s. 690; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 377; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 68. 

 

KARPECKI JAN ks., 

Urodzony 7.05.1906 r. w Nawsiu, zamieszkały w Bystrzycy, syn Jerzego i Zuzanny 

z d. Bocek, narodowości polskiej, pastor. Uczęszczał do polskiego gimnazjum w 
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Cieszynie, które ukończył w 1926 r. W latach 1926-1930 studiował na Wydziale 

Teologii Ewangelickiej - Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach do 1932 r. był 

wikarym w Bystrzycy n.Olzą.  

Następnie, odbywał studia teologiczne na uniwersytecie w 

Londynie i Westhill College w Birmingham. Po powrocie z 

Anglii, od 1934 do 1939 r., pełnił funkcję drugiego pastora w 

Bystrzycy. Aresztowany i uwięziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, a stamtąd 25.04.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen.  

Wprawdzie zwolniony z obozu 3.12.1940 r., lecz natychmiast wysłany został na 

roboty przymusowe do Wiednia, a potem do Fabryki Lakierów w Cieszynie. Po 

zakończeniu wojny został pastorem w Mikołowie, a przez pewien okres był 

członkiem Rady Miejskiej w Mikołowie. Wiele podróżował nie tylko po Europie, 

ale i po Ameryce i Afryce (znał kilka języków). W latach 1946-1950 był członkiem 

kolegium redakcyjnego kościelnego pisma „Strażnica Ewangeliczna” w Bytomiu, 

zaś w latach 1958-1967 był redaktorem „Przyjaciela Dzieci”. Od 1962 do 1974 był 

członkiem Synodu Kościoła oraz sekretarzem synodalnym. Brał udział w pracach 

Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. W 1978 r. przeszedł na emeryturę. 

Zmarł 1.09.1980 r. w Mikołowie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 115. 

 

KARPECKI PAWEŁ, 

Urodzony 27.01.1922 r. w Gródku-Zawodzie i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 38), syn Adama i Ewy z d. Rusnok, student w 

gimnazjum w Cieszynie. Aresztowany przez gestapo 20.06.1943 

r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.07.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 25885/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, 

określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły 

zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 690; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 377; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (234). 

 

KARPIŃSKI ROMAN, 

Urodzony 9.07.1900 r., syn Walentego. Służbę w Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) rozpoczął 15.01.1924 r. W 1931 r. służył w pow. bielskim, następnie do 

19.12.1938 r. w I Komisariacie w Katowicach. Stamtąd przeniesiony do 

Komisariatu w Orłowej, gdzie zastał go wybuch drugiej wojny światowej. 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 
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do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r.- zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/2 z 13.04.1940, poz. 18, t. 1699.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 111. 
 

KARWIŃSKI RAJMUND, 

Urodzony 26.08.1905 r. w Stonawie, zamieszkały w Karwinie II, syn Adolfa i Zofii 

z d. Schwarz, narodowości polskiej, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany 27.11.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, w 

styczniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr E-3403. Zginął 19.03.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 14463/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

10:35, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 873; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 921; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

99; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (041); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 
w latach 1939-1945, s. 81; informacja sprawdzona w APMA-B. 

 

KARZEŁ MARIA, 

Urodzona 22.04.1892 r. w Wędryni i zamieszkała w tej miejscowości (nr 95) – żona 

Pawła. Aresztowana przez gestapo 2.12.1943 r. razem z mężem za przekazanie 

kawałka chleba i kilku ziemniaków - zbiegłym jeńcom sowieckim z obozu pracy w 

Trzyńcu. Więziona w Cieszynie (10 miesięcy), Ćwikowie (4 tygodnie), w Bytomiu 

do 21.01.1945 r. Odzyskała wolność – oswobodzona przez żołnierzy radzieckich. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (062). 

 

KARZEŁ PAWEŁ, 

Urodzony 27.07.1888 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 95), 

emeryt - hutnik. Aresztowany przez gestapo 2.12.1943 r., za przekazanie chleba i 

kilku ziemniaków zbiegłym jeńcom sowieckim z obozu pracy w Trzyńcu. Więziony 

w Cieszynie do 3.11.1944 r., Ćwikowie do 3.12.1944 r., w Bytomiu do 24.01.1945 r. 

Odzyskał wolność 24.01.1945 r. – oswobodzony przez żołnierzy radzieckich. 

Postscriptum: Aresztowani tego samego dnia: żona Pawła Maria, Paweł Samiec z 

żoną Ewą, Ewa Marosz. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (062). 

 

KASIK JAROSŁAW, 

Urodzony w 1895 r. w Uherskim Brodzie, zamieszkały od 1928 r. w Wędryni, 

hutnik – emeryt. W okresie 1938/1939 mieszkał w Witkowicach. Aresztowany przez 

gestapo i więziony w Trzyńcu, a stamtąd od 15.09.1939 do 15.04.1945 r. 

przeniesiony do Trzyńca-Na Borku, do obozu karnego z Żydami i więźniami 

sowieckimi. Po zwolnieniu z więzienia, obawiając się ponownego aresztowania, od 

15.04.1945 r. do 1.05.1945 r. ukrywał się w lesie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (171). 

 

KASINSKI TEOFIL, 
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Urodzony 6.09.1923 r. w Zebrzydowicach, syn Teofila i Zofii, zamieszkały w 

Limanowej pow. nowosądecki. Aresztowany i 28.01.1943 r. w transporcie 

zbiorowym (prawdopodobnie z Krakowa lub Tarnowa) przewieziony do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 95790. Zginął 

7.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26407/1943 – potwierdzonego 

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

„Darmkatarrh bei Lungentuberkulose“ (nieżyt/katar jelit przy gruźlicy płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 897. 
 

KASPER JERZY, 

Urodzony 15.04.1875 r. w Grodziszczu. W Cieszynie ukończył szkołę wydziałową i 

Seminarium Nauczycielskie. Pracę nauczycielską rozpoczął w Rychwałdzie, zaś w 

okresie od września 1901 r. do marca 1920 r. był kierownikiem polskiej Szkoły 

Ludowej w Michałkowicach. W środowisku polskich górników, rozwinął 

działalność narodową i kulturalno-oświatowa, za co w styczniu 1920 r. był 

aresztowany i internowany na Morawach, a w marcu 1920 r. wraz z rodziną 

wypędzony z Michałkowic. We wrześniu tegoż roku podjął pracę w Jaworzu 

Dolnym jako nauczyciel, później jako kierownik szkoły. Od 30.09.1933 r. przeszedł 

na emeryturę. W nowym środowisku rozwinął społeczną pracę kulturalno-

oświatową. Był miłośnikiem folkloru cieszyńskiego i jego wielkim 

popularyzatorem. Był również znanym działaczem Związku Nauczycielstwa 

Polskiego i jego pierwszym prezesem na powiat bielski. Aresztowany przez gestapo 

już 4.09.1939 r. i zatrzymany w więzieniu gestapo w Cieszynie jako zakładnik. Po 

zwolnieniu z aresztu drugi raz aresztowany w październiku 1939 r. Po raz trzeci 

aresztowany 15.12.1939 r. i uwięziony w Bielsku, a stamtąd 2.04.1940 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Oranienburg-Sachsenhausen. 

Następnie, przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 15865. Zginął w tym obozie 4.10.1940 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 87; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (018); ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie 

koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 108. 

 

KASPEREK JÓZEF, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 5.11.1920 r. Nydku i zamieszkały w tej miejscowości, syn Dominika i 

Marii z d. Matuszczyk. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 19.12.1941 

r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24770, a następnie 

zmieniono jego pobyt w obozie jako więzień „wychowawczy” nr E-845. Zginął 

6.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4636/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:05, określenie przyczyny zgonu to: 

„Darmkatarrh bei Bronchitis“ (katar/nieżyt jelit przy zapaleniu oskrzeli). 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 763; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 136; informacja sprawdzona w APMA-B. 

 

KASPRZAK FRANCISZKA, 

Urodzona 24.09.1919 r. w Krakowie, zamieszkała w Nowym 

Boguminie. W okresie okupacji hitlerowskiej działała w ruchu 

oporu, łączniczka między partyzantami, a także pomagała 

uciekinierom z obozów. Aresztowana i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd wysłana do obozu pracy w 

Czechowicach. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 
kartoteki byłych więźniów. 

 

KASPRZAK WOJCIECH, 

Urodzony 27.02.1890 r. w Łowęcicach woj. dolnośląskie, syn Wojciecha i Marii z d. 

Majewski. Funkcjonariusz Straży Granicznej. W 1939 r. służył w Boguminie, 

zamieszkały w Pudłowie. Po ewakuacji na Wschód napisał 11.03.1940 r. list do 

rodziny i kartkę (17.06.1940 r.) ze Lwowa. Nieznane są okoliczności dostania się do 

sowieckiej niewoli, lecz zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Jego nazwisko figuruje w Wykazie spraw prowadzonych przez 

organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi pod nrem porządkowym 062476, 

tom 8a, strona 178, pozycja 13, numer sprawy śledczej 3995K, aresztowany 

UNKWD obwodu lwowskiego w 1940 r.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 189. 
 

KASPRZYCA FRANCISZEK, 

Urodzony 8.02.1900 r. w Drogomyślu i tam zamieszkały do 1938 r., następnie 

zamieszkały w Karwinie II, narodowości polskiej, kupiec. Więziony dwukrotnie. 

Pierwszy raz aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, skąd 10.01.1941 r. zwolniony został do 

domu. Drugi raz aresztowany 4.08.1943 r. i przetransportowany do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, gdzie zginął 29.11.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 99; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz. 1 (041); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 81. 

 

KASPRZYCKA FRANCISZKA z d. PSIUK, 

Urodzona 4.06.1902 r. w Zandowicach - Śląsk Opolski, zamieszkała w Karwinie, 

narodowości polskiej, żona Franciszka. W okresie okupacji hitlerowskiej działała w 

ruchu oporu - żołnierz ZWZ/AK. Aresztowana 4.08.1943 r. razem z mężem i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 61414. Zginęła w obozie 17.04.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 591; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Ofiary 
Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 99; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 

(041); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 81. 

 

 



 58 

KASSLER JAKOB, 

Urodzony 14.03.1872 r., zamieszkały w Nowym Boguminie, kupiec. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KASSLER ANNA, 

Urodzona 15.02.1878 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KASSLER IRMA, 

Urodzona 25.12.1884 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KASZA JÓZEF, 

Zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej. W okresie międzywojennym - 

Policjant Polski. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Prawdopodobnie zginął wiosną w 1940 

r.- zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 154; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 142. 
 

KASZA LEOPOLD, 

Urodzony 12.10.1897 r. w Boguszowicach, syn Franciszka i Jadwigi. Służył w 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) od 1.08.1925 do 1931 r. Pełnił obowiązki 

w pow. cieszyńskim, od 6.08.1931 r. w I Komisariacie w Katowicach, następnie na 

Posterunku w Ogrodzonej pow. cieszyński. Stamtąd 4.04.1939 r. przeniesiony do 

Komisariatu w Orłowej, gdzie służył do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/4 z 13.04.1940, poz. 81, t. 379.  
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Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 83; Biogram opracowany w oparciu o cytaty cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 111. 
 

KASZKA PAWEŁ, 

Urodzony 7.01.1912 r. w Pogwizdowie, zamieszkały w Karwinie. Aresztowany 

27.11.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 103. 

 

KASZPER ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 16.05.1914 r. w Błędowicach Dolnych i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, urzędnik bankowy. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej tj. w 1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

26.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1223. Zginął w 

tym obozie 26.03.1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 34; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (569); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 
Karwina, s. 67; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 42; informacja 

sprawdzona w APMA-B. 
 

KASZPER PAWEŁ, 

Urodzony 11.11.1900 r. w Oldrzychowicach i zamieszkały w tej miejscowości. Po 

ukończeniu szkoły ludowej, kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1924 r. Pracował jako nauczyciel 

w Bukowcu k/Jabłonkowa, w Jaworzynce, a także w Lublińcu – na Górnym Śląsku. 

Podczas okupacji hitlerowskiej dwukrotnie aresztowany. Pierwszy raz 1.10.1940 r. 

oraz drugi raz 17.01.1941 r. Z Czeskiego Cieszyna - fabryki Kohna, w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w lutym 1942 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1241. Zwolniony z obozu 

16.04.1942 r. Wrócił do domu bardzo schorowany – chory na płuca. Zmarł 

26.01.1946 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 782; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum 
Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; informacja sprawdzona w APMA-B. 

 

KATZ JINDRICH CHAIN, 

Urodzony 10.06.(lub 6.09.)1882 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany 

z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie przetransportowany do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz 

data i okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 53. 
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KATZ ERNA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana 16.05.1940 r. z powodu czystek rasowych i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do getta w Zawierciu, gdzie zginęła – nieznana jest data oraz 

okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KATZ FRIEDA, 

Urodzona 24.05.1886 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła 24.05.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 53. 
 

KATZ GIZELA z d. LANDAN, 

Urodzona 10.02.1912 r. w Polsce, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana 

w 1942 r. z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Bergen-Belzen, gdzie zginęła 30.04.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 53. 
 

KATZ SALLI, 

Urodzona 24.09.1913 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła 24.05.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 

 

KAUFTEIL HERMAN, 

Urodzony w 1900 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznane jest miejsce jego uwięzienia oraz dalszy los - zaginął. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KAUFTEIL MORIC, 

Urodzony w 1919 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KAUFTEIL REGINA, 

Urodzona w 1901 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona 

do więzienia lub obozu – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Zaginęła - 

nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
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KAUFTEIL SALAMON, 

Urodzony w 1926 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i prawdopodobnie przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KAUFTEIL ZIGMUND, 

Urodzony w 1923 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Majdanek, gdzie 

zginął w 1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KAWALEC JAN, pseud. „Siekierka”, 

Urodzony 25.05.1901 r. w Żywocicach. Pracował w biurze Komisji Szkolnej 

Księstwa Cieszyńskiego, a po powstaniu woj. śląskiego w Wydziale Oświecenia 

Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Był działaczem socjalistycznym, 

członkiem i sekretarzem Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii 

Socjalistycznej (OKR PPS), redaktorem „Gazety Robotniczej” i „Górnika”. Działał 

w organizacji „Siła” i Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego (TUR). Za swoją 

działalność został zwolniony z pracy w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim. 

Występował zdecydowanie przeciw rozłamowi dokonanemu przez Biniszkiewicza. 

W 1933 r. ogłosił otwarty list, w którym wzywał do działalności jednolitofrontowej. 

Wystąpił z PPS i w 1934 r. zorganizował Robotniczą Partię Socjalistyczną. Wiele 

razy sądzony i po kilka tygodni więziony. Wydawał gazety „Głos Robotniczy” i 

„Wiadomości Robotnicze”. W okresie okupacji należał do czołowych organizatorów 

lewicowego ruchu oporu na górnym Śląsku, a po powstaniu PPR był członkiem tej 

partii. Sprawował funkcję sekretarza Komitetu Obwodowego PPR na Górnym 

Śląsku, redagował prasę PPR. Aresztowany 30.05.1944 r. i uwieziony w KL 

Auschwitz, a po jakimś czasie przesłany do KL Mauthausen, następnie przeniesiony 

do podobozu KL Ebensee. Zmarł w kilka dni po wyzwoleniu na wskutek 

wyczerpania organizmu pobytem w obozach. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 65-66. 

 

KAWKA ALOJZY, 

Urodzony 28.09.1900 r. w Stonawie, i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej. W okresie międzywojennym 

urzędnik, później pracownik Państwowej Policji. Aresztowany 

przez gestapo 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 28.11.1940 

r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.14, cz.25 (022); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 180; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 170. 

 

KAWULOK ANTONI, pseud. „Jasiczek”, 
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Urodzony 18.02.1910 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, murarz. W latach 1938 do 1939 r. był listonoszem, potem 

robotnikiem w druciarni w Boguminie. Aresztowany 12.10.1939 r. pod zarzutem, że 

jako cywil strzelał do wkraczających na Zaolzie żołnierzy niemieckich. Wpierw 

uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 5.12.1941 

r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (245, 248, 274); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 129. 
 

KAWULOK DOMINIK, 

Urodzony w 1924 r. w Mostach (nr 391) i tam zamieszkały. Po skończeniu szkoły 

wydziałowej pomagał matce w prowadzeniu przydomowego gospodarstwa. 

Aresztowany w 1942 r. - w kilka dni po swoich 18-tych urodzinach. Po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewożony do różnych więzień – aż dostał się 

do KL Flossenbürg. Zwolniony z obozu 27.11.1942 r. pod warunkiem podpisania 

Volkslisty – a to skutkowało wcieleniem do wojska. Po powrocie do domu, 

wcielony przymusowo do wojska, dostał się na teren Francji, i tam w nieznanych 

okolicznościach zginął 17.04.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (245, 248). 

 

KAWULOK FRANCISZEK, 

Urodzony 5.12.1891 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego (jako 

więzień polityczny) – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Nieznany jest dalszy 

los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (274). 
 

KAWULOK JAKUB, 

Urodzony 20.05.1884 r. w Nawsiu (nr 31) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z całą rodziną (4 

osoby). Wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec, a po zakończeniu okupacji 

w 1945 r. wrócili do swojego gospodarstwa zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (098). 

 

KAWULOK JAN, 
Urodzony 16.01.1903 r. w Lesznej Dolnej. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

149350. Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. – nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 395.  

 

KAWULOK JAN, 

Urodzony 3.06.1912 r. w Nawsiu, syn Jerzego i Marii z d. Sikora. 

Pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. We wrześniu 1939 

r. pełnił służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) w 

Brennej pow. cieszyński. Ostatnio widziany we Lwowie. 
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Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol.  

W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 

r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 016/2 z kwietnia 1940, poz. 35, t. 

2134.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 112. 
 

KAWULOK JERZY, 

Urodzony w Górnej Łomnej (nr 23) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z całą rodziną z własnego gospodarstwa. Nie 

wiadomo gdzie cała rodzina została przeniesiona na okres trwania okupacji 

hitlerowskiej. Po zakończeniu wojny tj. w 1945 r. wrócił do swojego gospodarstwa 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (240). 
 

KAWULOK JÓZEF, 

Urodzony w Boconowicach (10) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (115). 
 

KAWULOK JÓZEF, 

Urodzony w Łomnej Górnej (52) i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. Nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (240). 

 

KAWULOK JÓZEF, 

Urodzony w Jabłonkowie-Witaliszów i tam zamieszkały. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z całą rodziną (7 osób) z własnego gospodarstwa, a jego gospodarkę 

przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali 

przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji 

wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (049). 
 

KAWULOK JÓZEF, 

Urodzony 28.02.1912 r. w Nawsiu (nr 31) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z całą rodziną (4 osoby) z własnego gospodarstwa. 

Wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Po zakończeniu okupacji wrócili do 

swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (098). 
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KAWULOK JÓZEF, pseud. „Jasiczek”, 

Urodzony 21.08.1917 r. w Mostach (nr 302) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, ślusarz, automechanik, hutnik. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Dnia 15.06.1943 r. wywieziony na 

roboty przymusowe do Niemiec, tam aresztowany 25.06.1943 r. i przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 2.09.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 692; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (250, 251); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 129. 
 

KAWULOK JÓZEF, 

Urodzony w 1918 r. w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony z całą rodziną z własnego gospodarstwa. Nie wiadomo gdzie cała 

rodzina została przeniesiona na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (097). 

 

KAWULOK JÓZEF, 

Urodzony 16.02.1919 r. w Mostach (nr 224, nr 207) k/Jabłonkowa, zamieszkały w 

tej miejscowości, robotnik – hutnik. Aresztowany 14.10.1939 r. i po krótkotrwałym 

uwiezieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 

13.02.1941 r. –wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (275). 

 

KAWULOK KAROL, 

Urodzony 23.9.1911 w Lesznej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 6.05.1940 r. i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w 

Hallendorf, gdzie zginął 17.9.1940 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 104. 
 

KAWULOK MARIA po zamążpójściu ZWYRTEK, 

Urodzona 19.03.1918 r. w Mostach (nr 244) i zamieszkała w tej miejscowości. 

Nauczycielka w Bystrzycy n.Olzą. Aresztowana 20.05.1940 r. za tajne nauczanie 

polskich dzieci. Więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück. Zwolniona z obozu 28.08.1942 r. – wróciła do 

domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (275). 

 

KAWULOK ZUZANNA z d. KARPECKA, 

Urodzona w 1921 r., zamieszkała w Nawsiu. Wywłaszczona oraz wysiedlona z 

własnego gospodarstwa wraz z całą rodziną. Nie wiadomo gdzie cała rodzina została 

przeniesiona na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (097). 
 

KAZANECKI ALFONS, 
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Urodzony 27.09.1893 r. w Indurze pow. grodzieński, syn Stanisława. Służbę w 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) rozpoczął od 1.03.1924 r. W 1931 r. służył 

w pow. cieszyńskim, natomiast od 20.12.1938 do września 1939 r. w Komisariacie 

Nowy Bogumin. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/3 z 22.04.1940, poz. 35, t. 1436.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 112. 
 

KAZIK JÓZEF, 

Urodzony 11.01.1915 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 506), 

narodowości polskiej. Ukończył szkołę ludową w Stonawie, następnie uczył się w 

polskim gimnazjum w Orłowej. Po ukończeniu gimnazjum, studiował prawo w 

Uniwersytecie Karola w Pradze. Już w 1933 r. założył chór mieszany 

Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w Stonawie. Podczas studiów w Pradze 

aktywnie działał w Stowarzyszeniu Akademików-Polaków „Jedność” w 

Czechosłowacji. Wydarzenia monachijskie w 1938 r. spowodowały, że musiał 

przerwać studia, wrócił do domu i rozpoczął pracę jako urzędnik w Karwinie. 

Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 12.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do 

KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3148. Od 

24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany jako 

więzień nr 380, 43070. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. Po powrocie do domu, związał się na stałe ze spółdzielnią „Jednota-

Jedność” w Czeskim Cieszynie, gdzie pracował aż do 1972 r. tj. przejścia na 

emeryturę, był także aktywnym działaczem Związku Bojowników 

Antyfaszystowskich na szczeblu powiatowym i okręgowym. Przez cały okres 

powojenny był aktywnym działaczem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 

był dyrygentem, reżyserem, prelegentem, organizatorem wycieczek 

krajoznawczych. Przez 30 lat był aktywnym członkiem Sekcji Historii Regionu ZG 

PZKO. Zmarł 19.11.1997 r. w Czeskim Cieszynie. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 219; 
Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr. n. 

med. J. Mazurka, T.15 (054). 

 

KAZIK WLASTIMIL, 

Urodzony 3.03.1919 r. w Łazach, zamieszkały w Orłowej, syn Leona i Elżbiety z d. 

Widziołek, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 12.05.1942 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2603, gdzie zginął 6.08.1942 r. 
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Według wystawionego aktu zgonu nr 18532/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 12:15, 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. 843; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 526; 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. 
 

KELNER KAROL, 

Urodzony w 1912 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości. 

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

ferworze walk z hitlerowskim agresorem do niemieckiej niewoli i był internowany 

do Oflagu. Odzyskał wolność po zakończeniu wojny tj. w 1945 r. i wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (259). 

 

KELNER RUDOLF, 

Urodzony 20.10.1891 r. w Górnej Lutyni i zamieszkały w tej miejscowości, kolejarz 

w Nowym Boguminie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany dwukrotnie. Wpierw więziony 3 miesiące w 1940 r. Drugi raz 

aresztowany na przełomie 1942/1943 r. i wywieziony w nieznanym kierunku przez 

gestapo - zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (240); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 87. 

 

KELLER EDWARD, 

Urodzony 12.08.1919 r. w Czeskim Cieszynie, robotnik, mieszkaniec Lesznej 

Dolnej, narodowości niemieckiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Oskarżony o kontakty z partyzantami, aresztowany i przetransportowany do 

więzienia w Cieszynie, gdzie zginął - rozstrzelany 3.02.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 101. 

 

KEMENY ALEKSANDER, 

Urodzony 1.09.1877 r. zamieszkały w Jabłonkowie. Aresztowany z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

tego obozu. Tam zginął 12.11.1939 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (011). 

 

KEMENY WALERIA z d. LÖBLOWITZ, 

Urodzona 15.06.1887 r., zamieszkała w Jabłonkowie, żona Aleksandra. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa tego obozu. Tam zginęła. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (011). 

 

KEMPLER ANNA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziona do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznana jest data 

oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KEMPLER ILONA, 
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Urodzona 16.01.1928 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KEMPLER KATARZYNA, 

Urodzona 16.01.1926 r. w Dolnym Kubinie (środkowa Słowacja), zamieszkała w 

Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana 

do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KEMPLER LIDIA, 

Urodzona 29.02.1932 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 

 

KEMPLER LAURA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziona do getta w Zawierciu i tam zginęła – nieznana jest data 

oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KEMPLER REGINA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziona do getta w Zawierciu i tam zginęła – nieznana jest data 

oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KEMPLER TEKLA, 

Urodzona 5.04.1894 r. w Dolnym Kubinie (środkowa Słowacja), zamieszkała w 

Czeskim Cieszynie. Aresztowana 2.06.1942 r. z powodu czystek rasowych i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła - nieznana jest data oraz okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KEMPNA STEFANIA, pseud. „Erika”, 

Urodzona 1.10.1918 r. w Orłowej i zamieszkała w tej 

miejscowości. Uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej, 

działaczka Związku Młodzieży Polskiej. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działała w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski (SZP), Związek Walki 

Zbrojnej (ZWZ/AK). Pracowała w okupacyjnym zarządzie 
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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.  
 

KEMPNY JAROSŁAW, 

Urodzony 2.02.1912 r. w Porębie, zamieszkały w Orłowej, syn Ferdynanda i Amalii 

z d. Molinek, narodowości polskiej. Z zawodu był fryzjerem. Ukończył trzy klasy 

szkoły wydziałowej. W armii czechosłowackiej służył od 7.06.1934 do 15.09.1936 

r., - uzyskał stopień strzelca. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) został 

przyjęty 15.06.1938 r. Służbę pełnił w pow. frysztackim, najpierw w Komisariacie 

w Nowym Boguminie, zaś od 14.04.1939 r. do wybuchu wojny na Posterunku w 

Rychwałdzie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Ostatnio widziany podczas ewakuacji między Kętami a Tarnowem. 

Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/2 z 20.04.1940, poz. 80, t. 5725.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 83; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 112; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 143. 
 

KEMPNY (KĘPNA) STEFANIA, pseud. „Erika”, 

Urodzona 1.03.1918 r. w Orłowej i zamieszkała w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, sprzedawczyni, w młodości działaczka harcerska - HPC w Orłowej. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej SZP - ZWZ/AK, działała w grupie wywiadu. Aresztowana 1.03.1942 

r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, i dalej do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 

12.02.1945 r. 
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. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 142. 
 

KICMER ANTONI, 

Urodzony 20.02.1943 r. w Toszonowicach Dolnych, syn Andrzeja i Wikisławy. 

Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 20.02.1943 



 69 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9981/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:20, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei 

Phlegmone” (wyczerpanie organizmu przy flegmonie). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 967. 
 

KICZKA JAKUB, 

Urodzony 25.07.1897 r. w Brodzisławiu k/Chorzowa, syn Jana, narodowości 

polskiej. Służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) rozpoczął 24.06.1922 r., 

początkowo służył w pow. rybnickim: na Posterunku w Biertułtowach do 

15.07.1923 r. i Suminie do 11.06.1930 r., następnie został przeniesiony do I 

Komisariatu w Katowicach. Od 21.12.1938 r. do września 1939 r. służył na 

Posterunku w Bystrzycy. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 31, t. 2082.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 84; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 112; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 50. 
 

KIEDROŃ ADOLF, 

Urodzony 12.07.1899 r. w Błędowicach Dolnych i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 59, nr 33), górnik – emeryt. Aresztowany 2.09.1939 r. w Pietwałdzie i więziony 

w Ostrawie do 14.10.1939 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (572). 

 

KIEDROŃ GUSTAW, 

Urodzony 10.08.1914 r. w Nieborach, syn Jana, narodowości 

polskiej. W 1936 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w 

Cieszynie, ale nie mogąc otrzymać pracy na Zaolziu, przeniósł się 

do Polski i podjął pracę nauczyciela w Szkole Powszechnej w 

Wiśle, a później w Aleksandrowicach k/Bielska. W latach 1936-

1937 odbył czynną służbę wojskową, ukończył Szkołę 

Podchorążych Rezerwy w Lidzie k/Wilna - oficer rezerwy WP.  

W 1938 r. wrócił na Zaolzie i pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w 

Tyrze. Zmobilizowany 17.08.1939 r., brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Dostał się do sowieckiej niewoli (kilkakrotnie pisał do rodziny z Wilna i z Tallina). 

Zginął 26.01.1942 r. prawdopodobnie w Tallinie – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Pisał do rodziny z Wilna i Tallina - po raz ostatni w lutym 1940 r. 

Zginął prawdopodobnie 26.01.1942 w Tallinie.  
Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 119; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny 
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światowej, Warszawa 1995 r. s. 385; Biogram wraz ze zdjęciem uzupełniony w oparciu o książkę Mecislava Boraka, 
Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 189; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 188. 

 

KIEDROŃ JAN, 

Urodzony 13.02.1893 r. w Suchej Średniej (nr 286), zamieszkały w Błędowocach 

Dolnych, górnik. Aresztowany 12.08.1944 r. i więziony przez kilka dni w Cieszynie, 

a stamtąd 16.08.1944 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 5.10.1944 r. 

przetransportowany do KL Gross-Rosen. Odzyskał wolność wyzwolony przez 

Armię Czerwoną - podczas marszu ewakuacyjnego. Wrócił do domu 16.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (489); T.9, cz.19 (572, 605). 

 

KIEDROŃ JAN, 

Urodzony 8.01.1911 r. w Trzyńcu, mieszkaniec Lesznej Dolnej, brat Józefa, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 18.03.1944 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz (lub Gross-Rosen), gdzie zginął 24.12.1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 101. 
 

KIEDROŃ JAN, 

Urodzony 30.12.1913 r. w Lesznej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 22.04.1943 r. i przetransportowany do więzienia w Wiedniu, 

gdzie zginął 17.07.1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 101. 

 

KIEDROŃ JÓZEF, pseud. „Stal”, 

Urodzony 8.05.1913 r. w Lesznej Dolnej, ostatnio zamieszkały w 

Trzyńcu, narodowości polskiej, teolog. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, kształcił się w Gimnazjum Realnym w Orłowej. Po 

maturze przez 2 lata studiował teologię w Widnawie, lecz studia 

te zmuszony był przerwać z powodu choroby. Następnie podjał 

pracę w trzynieckiej hucie jako pracownik biurowy. Społecznik, 

czynnie zaangażowany w pracy społecznej - w Macierzy Szkolnej 

i katolickich organizacjach młodzieżowych.  

Po wybuchu drugiej wojny światowej skierowany przez Arbeitsamt do pracy 

fizycznej w tartaku Niemca - Ulricha. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ (mianowany na dowódcę 

obwodu Trzyniec – kierownik komórki sekcji socjalnej i propagandowej). 

Aresztowany przez zdradę 11.05.1943 r. wraz z bratem Janem (ur. 8.01.1911 r.). 

Uwięzieni w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewiezieni do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, Józef został 

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; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 101; W zachowanych 

dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje. 
 

KIEDROŃ KAROL, 
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Urodzony ?, zamieszkały w Stonawie, teolog ewangelicki. Aresztowany 23.04.1940 

r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd transportem 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie więziony był do końca wojny tj. do maja 1945 r. Mimo 

ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (054). 

 

KIJONKA ALOJZY, 

Urodzony 3.07.1909 r. w Dziećmorowicach, zamieszkały w Lutyni Górnej (nr 193), 

syn Karola i Marii, narodowości polskiej, kolejarz. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowany 9.12.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Ostrawie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, przetransportowany do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18330/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie przyczyny 

zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 328; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (241, 265); 

Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 110. 
 

KIJONKA AUGUSTYN, 

Urodzony 27.08.1899 r. w Dziećmorowicach, tam zamieszkały (nr 151), 

narodowości czeskiej, kolejarz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 10.10.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd przewieziony do więzienia we Wrocławiu, gdzie zginął 29.06.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (265); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 66; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 64. 
 

KIJONKA ERWIN, 
Urodzony 29.10.1923 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w Dziećmorowicach, syn 

Antoniego i Stefanii z d. Szostek. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

w czerwcu 1942 r. został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr E-2677. Zginał 5.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 18407/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:00, 

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. 846; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 401; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (265); Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 66. 

 

KIJONKA JAN, 

Urodzony 21.06.1897 r. w Nowym Boguminie i zamieszkały w tej miejscowości, 

urzędnik. Aresztowany 22.04.1940 r. w akcji wymierzonej przeciw polskiej 

inteligencji. Po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do 

KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska 
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amerykańskie. Zmarł w Boguminie 10.07.1945 r. - na skutek ciężkich przeżyć 

obozowych. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (124); Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 w pow. 

Karwina, 1995 r. s. 126; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 45; 

 

KIKA BOŻENA, 

Urodzona i zamieszkała w Rychwałdzie-Stary Dwór (nr 252), córka Józefa i 

Genowefy. Aresztowana z rodzicami i przetransportowana do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca jej uwięzienia. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (054). 

 

KIKA GENOWEFA, 

Urodzona i zamieszkała w Rychwałdzie-Stary Dwór (nr 252). Aresztowana z 

mężem Ludwikiem, jego bratem i żoną brata. Przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca jej uwięzienia. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (054). 
 

KIKA HENRYK, 

Urodzony 11.07.1909 r. w Cierlicku Górnym, zamieszkały w Pietwałdzie, syn 

Antoniego i Filomeny z d. Michalik, narodowości czeskiej, górnik, działacz 

komunistyczny. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 18325/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 13:15, określenie przyczyny zgonu to: 

„Herzwassersucht” (puchlinę wodną serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 323; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 149. 

 

KIKA JÓZEF, 

Urodzony i zamieszkały w Rychwałdzie-Stary Dwór (nr 252). Aresztowany z żoną, 

bratem oraz szwagierką i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia tego więźnia. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (054). 

 

KIKA LUDWIK, 

Urodzony i zamieszkały w Rychwałdzie-Stary Dwór (nr 252). Aresztowany z żoną, 

bratem oraz szwagierką i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia tego więźnia. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (054). 
 

KIPPEL ANNA, 

Zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana i przetransportowana do więzienia 

lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
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KIPPEL ARON, 

Urodzony 17.07.1884 r. w Rabczyci, zamieszkały we Frysztacie. Aresztowany 

21.09.1939 r. i od tego czasu uznany za zaginionego. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83 

 

KIPPEL HERMAN, 

Zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KIPPEL JAKOB, 

Urodzony 20.01.1891 r., zamieszkały w Starym Boguminie, kupiec. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 179. 
 

KIPPEL JINDRICH, 

Zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KIPPEL JUDYTA, 

Urodzona 30.10.1935 r., zamieszkała w Starym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 179. 

 

KIPPEL LIZA, 

Zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KIPPEL OSKAR, 

Urodzony 17.11.1931 r., zamieszkały w Starym Boguminie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 179. 

 

KIPPEL REGINA, 

Urodzona 21.01.1900 r., zamieszkała w Starym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 
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gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 179. 
 

KIRSCH HERBERT, 

Urodzony 12.05.1928 r. w Cieszynie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowany z powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginał – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz 

data i okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KIRSCH AMALIA z d. BRAUNER, 

Urodzona 28.09.1902 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 31.12.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KIRSCHNER IRENA, 

Zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KISIAŁA JAN, 

Urodzony 7.05.1916 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 621), 

krawiec. Aresztowany przez gestapo 12.04.1940 r. i prawdopodobnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez 

wojska amerykańskie. Po oswobodzeniu pojechał do Ameryki i tam pozostał na 

stałe. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (054). 
 

KISIAŁA PAWEŁ, 

Urodzony 18.06.1914 r. w miejscowości Końska i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany w 1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Prawdopodobnie 

zginął podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w styczniu 1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 

 

KISIAŁA TEODOR, 

Urodzony 1916 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

czeskiej, urzędnik hutniczy. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Brnie, gdzie zginął 15.04.1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 
 

KISZA ADAM, 

Urodzony 9.12.1899 r. w Tyrze i zamieszkały w tej miejscowości (nr 84), robotnik 

leśny. Aresztowany 6.09.1943 r. przez gestapo i prawdopodobnie wpierw krótko 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 
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Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

149337. Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 395; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (292). 
 

KISZA ANNA z d. SZTEFEK, pseud. „Suszka”, „Kisza”, „Jodła”, 

Urodzona 22.01.1911 r. w Wędryni i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 104), córka Ewy która zginęła w KL Auschwitz 

13.07.1942 r. Podczas okupacji hitlerowskiej działała w ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ grupa 

„Csepcsor”. W ich domu przechowywane i niestety znalezione 

przez gestapo: maszyna do pisania, ręczna maszyna do 

drukowania ulotek i gazetek konspiracyjnych, papier 

poligraficzny. 

Aresztowana 21.11.1941 r. i więziona w Cieszynie (8 miesięcy), a stamtąd 

21.07.1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück – 

przeżyła pobyt w obozie. Z tego obozu 25.04.1945 r. wywieziona z powodu akcji 

Czerwonego Krzyża - do Szwecji, skąd 5.12.1945 r. po rekonwalescencji wróciła do 

Wędryni. Zmarła w Wędryni w 1975 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KISZA JAN, 

Urodzony w 1890 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

80), robotnik leśny. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, 

gdzie zginął w 1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (148); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 105. 
 

KISZA KAROL, 

Urodzony 7.10.1900 r. w Ligotce Kameralnej, z zawodu kołodziej. Aresztowany w 

przedostatni dzień wojny tj. 2.05.1945 r. - przyłapany przez wojsko niemieckie 

podczas akcji sabotażowej. Przewieziony do sąsiedniej wioski i tam rozstrzelany. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota. 

 

KISZA KAROL, 

Urodzony w 1906 r. w Dobrocicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, urzędnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 20.05.1945 r. - 

prawdopodobnie już po wyzwoleniu obozu (obóz wyzwolony 29.04.1945 r. przez 

wojska amerykańskie). 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 63. 
 

KISZA KAROL, 
Urodzony 24.07.1912 r. w Oldrzychowicach. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 149348. Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 

 



 76 

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 395. 

 

KISZA KAROL, 

Urodzony w 1914 r. w Śmiłowicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, rolnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 20.04.1945 r. (W 

dokumentach KL Dachau nie figuruje). 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 183. 

 

KISZA PAWEŁ, 

Urodzony w 1910 r. w Gutach i zamieszkały w tej miejscowości (nr 78), hutnik. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – 

mimo, że był ciężko chory. Dostawszy się do szpitala w Trzyńcu, tam umarł 

10.04.1945 r. ze względu na prześladowania przez hitlerowców oraz brak opieki 

lekarskiej jako dla Polaka. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (308). 
 

KISZKA ANNA, 

Urodzona 1.11.1909 r. w Żywocicach i zamieszkała w tej miejscowości (nr 100), 

żona Franciszka (ur. 5.10.1909 r.). Aresztowana 6.08.1944 r. i z dwiema kobietami 

oraz trzynastoma mężczyznami wywieziona z Żywocic do Cieszyna, (gdzie 

więziona była przez miesiące), a stamtąd przesłana w transporcie zbiorowym do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Następnie, po zakończonym śledztwie 

przetransportowana do KL Ravensbrück. Od 1.11.1944 r. przeniesiona do KL 

Neustadt-Glewe, gdzie została wyzwolona 3.05.1945 r. – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (605). 

 

KISZKA FRANCISZEK, 

Urodzony 5.10.1909 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, górnik. Gestapo i niemiecka 

policja rozstrzelała go 6.08.1944 r. we własnym domu - na 

oczach swojej rodziny. W tym bowiem dniu, gestapo 

zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie dwóch 

oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcę - rozstrzelano 36 

mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: 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 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 swojej rodziny. W tym bowiem 

dniu, gestapo zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie 

dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcę - 

rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
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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 JAN, 

Urodzony 24.11.1888 r. w Suchej Dolnej, zamieszkały w 

Cieszynie, narodowości polskiej, syn Jana i Janiny z d. Santarius. 

W 1913 r. ukończył Gimnazjum Realne w Cieszynie i później 

Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku. 

Pracę nauczyciela rozpoczął w szkole w Suchej Dolnej, a 

następnie pracował w Ligocie pow. bielski. Ukończył Szkołę 

Oficerską w Opawie w 1916 r.  

Podczas pierwszej wojny światowej walczył na froncie włoskim - dostał się do 

niewoli, przebywał w obozach Santa Maria, Capua Vetere. W listopadzie 1918 r. 

wstąpił do Armii gen. Hallera, ukończył kurs w Szkole Oficerskiej we Włoszech i 

został instruktorem w składzie „Armii Błękitnej”. Do Polski powrócił w czerwcu 

1919 r. - porucznik rezerwy w 1919 r. Jako oficer WP pełnił obowiązki dowódcy 

kompanii i batalionu w 51 pułku strzelców kresowych. W latach 1918-1920 był 

czynnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Cieszyńskiego, brał 

udział przy przejęciu władzy przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. 

Walczył o Śląsk Cieszyński, w 1920 r. został komendantem polskich uchodźców z 

Zaolzia. Na własną prośbę zwolniony z wojska w październiku 1920 r. Uczył w 

szkołach w Ligocie k/Dziedzic i Jasienicy pow. bielski, gdzie pracował do wybuchu 

wojny. Działacz „Macierzy Szkolnej” i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

prezes Związku Młodzieży Ewangelickiej pow. bielskiego. Odznaczony austriackim 

Krzyżem Karola i polskim Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości. Jego 

macierzystą jednostką był 11 pp w Tarnowskich Górach. Zmobilizowany do kadry 

oficerskiej Okręgu Korpusu V – Kraków, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Walcząc na terenach wschodnich, tam dostał się do sowieckiej niewoli. 

Zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Pisał z Kozielska do żony i rodziny Smyrnów. Wpisany na LW z 

Kozielska 029/2 z kwietnia (bez daty) 1940, poz. 46, t. 3463. W Katyniu 

zidentyfikowany pod nrem AM 1830. Przy zwłokach znaleziono pismo urzędowe, 

książeczkę wojskową, pocztówki, fotografie, umowę najmu między Janem i Heleną 

Kiszka a Pawłem Smierna w Cieszynie. Jest o nim wzmianka w liście żony 

Fryderyka Króla i notatniku Pawła Brusa (notatka o Internowaniu w Tarnopolu 

20.09.1939 r.), znalezionych w Katyniu.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 49; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 47; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 387; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów 

koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Zbiory 
dokumentów K. Wójtowicza (poz. 92 wykazu); Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (525); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 173. 
 

KISZKA KAROL, 

Urodzony 7.10.1900 r. w Ligotce Kameralnej (nr 33), kołodziej. W przedostatni 

dzień wojny tj. 2.05.1945 r. przyłapany przez hitlerowców na współuczestnictwie w 

akcji sabotażowej – zastrzelony. 
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Bibliografia: Materiały archiwalne Jerzego Nikodema. 
 

KISZKA LUDWIK, 

Urodzony 15.04.1921 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, aktywny harcerz, górnik. 

Gestapo i niemiecka policja rozstrzelała go 6.08.1944 r. we 

własnym domu - na oczach swojej rodziny. W tym bowiem dniu, 

gestapo zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie 

dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcę - 

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. 

 

KIWAŁSKI (KIWALSKY) TEODOR, 

Urodzony 11.09.1918 (1916) r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej, hutnik. Aresztowany 28.09.1943 r. i po uwięzieniu w 

Cieszynie, przesłany do więzienia w Brnie, gdzie zginął 14.04.1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 
 

KLAIS KAROL, 

Urodzony 29.05.1913 r. w Łąkach, syn Pawła i Anny z d. Nizia. Ukończył szkołę 

powszechną, szewc. Służbę w WP odbywał w latach 1934-1937, w 75 pp, ukończył 

ją w stopniu kaprala. Do służby w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 

8.11.1937 r. - służył jako szeregowy kontraktowy w Komendzie Rezerwy w 

Katowicach, zaś od 1.11.1938 r. do września 1939 r. pełnił służbę na Posterunku w 

Rychwałdzie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/1 z 9.04.1940, poz. 60, t. 2466.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 112. 
 

KLAJA FRANCISZEK, 

Urodzony 29.11.1897 r. w Cieszynie, syn Wiktora i Zuzanny z d. Matloch. 

Ukończył szkołę powszechną, robotnik. W latach 1915-1918 walczył w armii 

austriackiej. Od 19.11.1918 r. był żołnierzem Armii gen. Hallera. W WP służył od 

21.09.1921 r., w stopniu kaprala. Od 1.12.1921 do 14.07.1922 r. pełnił służbę w 

Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego. Do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) przyjęty 15.07.1922 r. W okresie od 13.10.1925 do 19.08.1926 r. pełnił 

służbę na Posterunku w Czechowicach pow. bielski, następnie w Królewskiej Hucie 

(od 1934 r. pod nazwą Chorzów) w Ekspozyturze Urzędu Śledczego od 20.08. do 

31.08.1926 r., a następnie od 11.10.1926 r. do wybuchu wojny w Wydziale 
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Śledczym. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/4 z 13.04.1940, poz. 10, t. 1314. 

Jego nazwisko znajduje się na liście odnalezionej podczas ekshumacji w Miednoje 

w 1991 r.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 113. 
 

KLAJSEK JÓZEF, 

Urodzony 14.02.1889 r. w Górnej Lesznej, zamieszkały w 

Trzyńcu, narodowości polskiej, syn Józefa i Anny z d. Strzyż. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej w Lesznej Górnej, uczył się w 

szkole wydziałowej w Skoczowie a następnie w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku (matura w 

1910 r.). Pracę nauczyciela rozpoczął w Piosecznej, a następnie 

pracował w Hażlachu, w Sibicy, Bukowcu, w Lesznej Dolnej. 

Po 1921 r. został kierownikiem siedmio-klasowej szkoły w Lidzbarku. Udzielał się 

społecznie w Polskim Związku Zachodnim, Lidze Obrony Kraju, Kole Przyjaciół 

Harcerstwa, Związku Obrony Kresów Zachodnich. W 1938 r. wrócił na Zaolzie i 

objął stanowisko kierownika szkoły publicznej w Trzyńcu. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej dr. Pawła Musioła. 

Aresztowany 22.04.1940 r. przez zdradę i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce 

Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, i dalej 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 22.09.1940 r. 
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 
Warszawa 1995 r., s. 387; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych 

więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186; Zbiory dokumentów 

K. Wójtowicza (poz. 93 wykazu). 
 

KLAPPHOLZ ALFONS, 

Urodzony 7.02.1912 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KLAPPHOLZ LEO, 

Urodzony 28.02.1909 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
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KLAPPHOLZ SALAMON, 

Urodzony 15.01.1880 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KLAUBAUF ADOLF, 

Urodzony 30.11.1889 r. w Łazach, i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik. 

Przed wojną członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Aresztowany w 

kwietniu 1940 r. z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 116. 
 

KLAUSENSTOCK AMALIE, 

Urodzona 8.01.1887 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana w 1942 r. z powodu czystek rasowych i wpierw więziona w 

Třemošnice, a stamtąd w 1943 r. przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 

31.12.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 

 

KLAUSNER FRANCISZKA, 

Urodzona 29.01.1914 r. w Orłowej, zamieszkała w Pradze, córka Ferdynanda i 

Heleny z d. Pinkasfeld. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, zginęła 

14.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7938/1943 – potwierdzonego 

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

„Pneumonie” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1159. 
 

KLECKA FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz nr 86089. 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 19.09.1906 r. w Kończycach Małych, syn Adolfa i Agnieszki z d. 

Podeszwa, zamieszkały w Kończycach Małych. Aresztowany 11.01.1943 r. i w 

transporcie zbiorowym z Brna przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 86089. Zginął 3.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 13128/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:25, określenie przyczyny zgonu to: 

„Rippenfelleiterung” (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r. s. 249: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1106. 
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KLECKA OLDRZYCH, 

Urodzony 4.08.1908 r. w Kończycach Małych, syn Adolfa i Agnieszki z d. 

Podeszwa, zamieszkały w Morawskiej Ostrawie. Aresztowany i przetransportowany 

do KL Auschwitz, gdzie zginął 15.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

15546/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:30, 

określenie przyczyny zgonu to: „Herz und Kreislaufschwäche“ 

(osłabienie/niewydolność serca i układu krążenia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1134; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 534. 

 

KLEEBLATT SAMUEL, 

Urodzony 25.10.1875 r., Zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KLEEBLATT ANNA, 

Urodzona 3.03.1873 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KLEEBLATT HILDEGARDA, 

Urodzona 1.01.1908 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KLEIMAN KAROL, 

Urodzony 4.06.1895 r., syn Józefa. Do 14.07.1922 r. służył w Żandarmerii Krajowej 

Księstwa Cieszyńskiego, skąd przeszedł do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.). Do 9.02.1927 r. pełnił służbę w Komisariacie Katowice-Dworzec, 

następnie został przeniesiony do Komisariatu w Mysłowicach pow. katowicki, od 

19.12.1938 r. skierowany do Komisariatu w Nowym Boguminie, gdzie służył do 

wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany 

przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/1, bez daty 1940, poz. 15, t. 

4581. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 113. 
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KLEIN ERNA, 

Urodzona 6.10.1927 r., zamieszkała w Szumbarku. Aresztowana z powodu czystek 

rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 

zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci 

tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 186. 

 

KLEIN KALMAN, 

Urodzony 28.09.1895 r. w Cieszynie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowany 27.09.1939 r. z powodu czystek rasowych i przetransportowany do 

Niska, a stamtąd 11.09.1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął - nieznana data i okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KLEIN RUDOLF, 

Urodzony 23.06.1923 r., zamieszkały w Szumbarku. Aresztowany 

prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci. 
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. 186. 

 

KLEIN STEFANIA, 

Urodzona 16.06.1895 r., zamieszkała w Szumbarku. Aresztowana w czerwcu 1942 

r. prawdopodobnie z powodu czystek rasowych uwięziona w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginęła - nieznana 

data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 186. 
 

KLEINMANN - rodzina, 

Zamieszkali w Suchej Dolnej. Aresztowani matka i syn z powodu czystek rasowych, 

zginęli w więzieniu lub obozie koncentracyjnym – nieznana jest nazwa obozu oraz 

data i okoliczności śmierci matki i syna. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 74. 
 

KLEINMANN ADOLF, 

Urodzony w 1882 r., zamieszkały w Błędowicach Dolnych (nr 74), rzeźnik. 

Aresztowany 29.06.1942 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są data oraz okoliczności śmierci.  

Postscriptum: Według dr. n. med. Mazurka aresztowany w 1940 r. – zginął w 1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 68; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 

T.9, cz.19 (566). 
 

KLEINMANN EDYTA, 

Zamieszkała w Błędowicach Dolnych, córka Adolfa i Malwiny. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu o nieznanej nazwie, gdzie 

zginęła podczas marszu ewakuacyjnego więźniarek w głąb Niemiec. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (566); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 68.; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka. 

 

KLEINMANN FRITZ, 

Zamieszkały w Błędowicach Dolnych, karczmarz. Aresztowany z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu o nieznanej nazwie, gdzie zginął – 

nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 68. 
 

KLEINMANN MALWINA, 

Urodzona 2.03.1902 r. w Błędowicach Dolnych, i zamieszkała w tej miejscowości, żona 

Adolfa. Aresztowana 29.06.1942 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz. Nieznany jest dalszy jej los.  

Postscriptum: Według dr. J. Mazurka, aresztowana razem z mężem i zginęła w 

1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 68; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
T.9, cz.19 (566). 
 

KLEINMANN RÓŻA, 

Zamieszkała w Błędowicach Dolnych. Aresztowana wraz z siostrami z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu o nieznanej nazwie. 

Nieznany jest dalszy jej los. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 68. 
 

KLEINMANN ZYTA, 

Zamieszkała w Błędowicach Dolnych, druga córka Adolfa i Malwiny. Aresztowana 

z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu o nieznanej 

nazwie. Zginęła podczas marszu ewakuacyjnego więźniarek w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (566); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 68: Archiwum dr med. J. Mazurka. 
 

KLEJCZYK ANTONI, 

Urodzony 8.06.1892 r. w Marklowicach Górnych, syn Jana i Genowefy z d. Fukała. 

Do 14.07.1922 r. służył w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, skąd 

przeszedł do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.). Do 19.12.1938 r. służył na 

Posterunku w Brennej pow. cieszyński, następnie został przeniesiony na Posterunek 

w Łąkach, gdzie służył do września 1939 r. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za 

Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości. Prawdopodobnie, 

tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/3 z 22.04.1940, poz. 15, t. 2321.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 84; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 113. 
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KLEMPNER, 

Zamieszkały w Jabłonkowie, dr med. – lekarz w Sanatorium w Jabłonkowie. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (072). 

 

KLICH ADOLF, 

Urodzony 17.08.1915 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 12.06.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 

 

KLIM EMIL, 

Urodzony 11.12.1904 r. w Łazach, zamieszkały w Nieborach (nr 183), urzędnik 

miejskiego komitetu Narodowego w Trzyńcu. Aresztowany przez gestapo 

16.07.1943 r. i więziony w Ostrawie, Bernie, Wrocławiu, Gliwicach, Hanowerze i w 

Rostoku. Odzyskał wolność 10.04.1945 r. – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (352). 

 

KLIMA FRANCISZEK, 

Urodzony 31.10.1909 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości (nr 77), 

robotnik w cegielni. Aresztowany przez gestapo 25.09.1939 r. w Boguminie i 

11.10.1939 r. zwolniony do domu. Drugi raz aresztowany 27.06.1942 r. i tym razem 

więziony do 4.07.1942 r. – następnie zwolniony do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (175). 

 

KLIMAS FRANCISZEK, 

Urodzony 15.10.1920 r., zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, hutnik. Od 8.01.1940 r. 

wywieziony na roboty przymusowe do Brunszwiku. Uciekł stamtąd 20.09.1942 r. i 

ukrywał się przez trzy miesiące. Gdy żandarmeria zagroziła aresztowaniem jego 

rodziców, ponownie zgłosił się do miejsca pracy przymusowej w Brunszwiku i tam 

natychmiast został aresztowany. Więziony od 20.12.1942 do 31.01.1943 r. w obozie 

karnym w tej miejscowości, a po dwóch miesiącach wcielony przymusowo do 

Wehrmachtu, skąd zdezerterował - uciekł 1.04.1943 r. do Anglii. Walczył z 

hitlerowskim agresorem w Legionach Polskich. Wrócił do domu po wojnie - 

15.09.1947 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (180). 

 

KLIMAS JAN, 

Urodzony 16.05.1927 r. w Stróżach - Małopolska, zamieszkały w 

Żywocicach, narodowości polskiej, robotnik rolny. Gestapo i 

niemiecka policja rozstrzelała go 6.08.1944 r. we własnym domu 

- na oczach swojej rodziny. W tym bowiem dniu gestapo 

zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie dwóch 
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oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcę - rozstrzelano 36 

mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: 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. 

 

KLIMEK JAN, 

Urodzony 13.05.1920 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 60), hutnik. 

Aresztowany przez gestapo 20.05.1942 r. i więziony przez kilka dni za to, że nie 

chciał podpisać Volkslisty34. Drugi raz aresztowany w 1945 r. za to że nie posiadał 

przy sobie tzw. Wehrpasu (książeczki wojskowej). Więziony w więzieniu w 

Cieszynie i podczas przesłuchiwania bardzo bity, a po kilkunastu dniach zwolniony 

do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (166). 

 

KLIMEK JERZY, 

Urodzony w Nawsiu (nr 385) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony, 

wysiedlony wraz z całą rodziną (5 osób) z własnego domu. Wywiezieni na roboty 

przymusowe do Niemiec, wrócili po zakończeniu okupacji do swojego domu - 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (099). 

 

KLIMEK JERZY, 

Urodzony 13.04.1912 r. w Koszarzyskach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 24), gospodarz małorolny. Aresztowany przez 

gestapo 6.09.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd 8.09.1943 

r. w zbiorowym transporcie przewieziony do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149306. 

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (362). 

 

KLIMEK KAROL, 

Urodzony 20.11.1920 r. w miejscowości Końska, mieszkaniec Lesznej Dolnej, syn 

Pawła i Marii, narodowości polskiej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 8.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34785/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, określenie przyczyny 

zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy 

katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r. s. 667; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 275; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 101. 
 

KLIMEK PAWEŁ, 

Urodzony 1.05.1873 r. w Koszarzyskach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 9), robotnik leśny. Aresztowany przez gestapo 

6.09.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. 

                                                      
34 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149365. 

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. wrócił do domu ciężko chory na 

serce, nerki, wątrobę.  

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r. 

s. 396; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (362). 

 

KLIMOSZ PAWEŁ, 

Urodzony w 1879 r. w Ropicy, syn Jerzego i Anny z d. Cymorek. Absolwent 

państwowego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku - matura w 1899 r. 

Nauczycielski egzamin kwalifikacyjny zdał w 1901 r. Członek i prezes organizacji 

młodzieży gimnazjalnej „Jedność”, nauczyciel w Piosku, Oldrzychowicach, 

Końskiej, kierownik szkoły w Lesznej Dolnej. Inspektor szkolny w Działdowie od 

1918 r. Po odzyskaniu niepodległości ukończył także kurs polonistyczny w 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz kurs administracji szkolnej w 

Toruniu. Do pierwszej wojny światowej pracował jako nauczyciel na Śląsku 

Cieszyńskim, brał aktywny udział w ruchu niepodległościowym i społeczno-

oświatowym. Od lutego 1921 do 1.06.1932 r. był inspektorem szkolnym w 

Działdowie. Zaangażowany w życiu społeczno-oświatowym i religijnym 

ewangelików polskich. Był m.in. sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Mazur od 

1921 r., prezesem Rady Kościelnej pierwszej polsko-ewangelickiej parafii w 

Działdowie od 1923 r., prezesem Rady Nadzorczej Towarzystwa Szkoły 

Rzemieślniczej od 1927 r., członkiem komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych, 

współzałożycielem Muzeum Mazurskiego i działacz Związku Obrony Kresów 

Zachodnich. Po przejściu na emeryturę w 1932 r. zamieszkał w Toruniu. W okresie 

okupacji hitlerowskiej aresztowany przez gestapo w 1940 r. i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg, a stamtąd przeniesiony do KL 

Dachau. Po wojnie działał bardzo aktywnie w ewangelickich radach parafialnych na 

Śląsku Cieszyńskim, następnie w Działdowie i Toruniu, był m.in. kuratorem 

diecezjalnym diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce. Zmarł 9.12.1953 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 143. 

 

KLIMOSZEK HELENA, 

Urodzona 15.07.1891 r. w Żywocicach i zamieszkała w tej miejscowości (nr 7), 

matka Józefa i Karola, narodowości polskiej. Aresztowana 6.08.1944 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 27.12.1944 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (593), T.15 (117); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 192; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197. 

 

KLIMOSZEK JÓZEF, 

Urodzony 28.06.1927 r. w Cierlicku Górnym, zamieszkały w Żywocicach (nr 7), 

syn Heleny, narodowości polskiej, górnik w kopalni. Aresztowany 6.08.1944 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął w 1944 r. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (593); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 192; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (115); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197. 

 

KLIMOSZEK KAROL, 

Urodzony 15.09.1922 r. w Cierlicku Górnym, zamieszkały w Żywocicach (nr 7), 

narodowości polskiej, syn Heleny, kowal. Aresztowany 6.08.1944 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Gross-Rosen, gdzie zginął 11.12.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (593); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 192; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (115); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197. 
 

KLIMSZA FRANCISZEK, 

Urodzony 29.11.1900 r. w Błędowicach Średnich i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 54), chłop małorolny. Zastrzelony 23.10.1944 r. na własnym wozie – w 

Błędowicach Dolnych koło dworca. Żandarm niemiecki – Sattler, zmusił Franciszka 

do zawrócenia z drogi powrotnej do domu, by przewieźć towar żandarma do 

Błędowic Dolnych. Ponieważ spotkał się z odmową wykonania tego polecenia, 

Niemiec wyciągnął broń i zastrzelił gospodarza przy dworcu w Błędowicach. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (563). 

 

KLIMSZA GUSTAW, 

Urodzony 4.08.1889 r. w Cierlicku Dolnym, tam zamieszkały do 1920 r., następnie 

w Bielsku, urzędnik Starostwa w Bielsku. Aresztowany przez gestapo 18.04.1940 r. 

i więziony wpierw w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau. Od 20.12.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z 

obozu 20.01.1942 r. z poważnym skaleczeniem klatki piersiowej – niezdolny do 

podjęcia pracy. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (129). 

 

KLIMSZA (lub KLIMŚA) JAN, 

Urodzony 23.11.1892 r. w Sobieszowicach, zamieszkały w Domaszowicach, 

narodowości czeskiej, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 6.08.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen. Zginął w 

styczniu 1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego w głąb Niemiec. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 63, 167. 

 

KLIMSZA JAN, 

Urodzony w 1905 r. w Domasławicach Dolnych i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 32), górnik kopalni „Franciszek” w Suchej Górnej. Aresztowany 6.08.1944 r. w 

drodze do pracy – razem z Ludwikiem Kożusznikiem oraz Wincentym Wojkowskim 

z Sobieszowic. Więziony w Cieszynie i następnie w obozie koncentracyjnym - nie 

ustalono nazwy obozu. Zginął w styczniu 1945 r. - prawdopodobnie podczas 

marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (593, 613). 

 

KLIMSZA JAN, 
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Urodzony w 1911 r., syn Jana. Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.). We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Komisariacie w Cieszynie. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 019/2 z kwietnia 1940, poz. 22, t. 

802.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 113. 
 

KLIMSZA KAROL, 

Urodzony 29.01.1918 r. w Datyniach Dolnych i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 63, nr 83), narodowości polskiej, górnik kopalni 

„Janina” w Pietwałdzie. Aresztowany już 2.09.1939 r. i więziony 

w KL Skrochowice (14 dni), w Wajmarze (14 dni) w KL 

Buchenwald (15 miesięcy). Odzyskał wolność 22.12.1940 r. – i 

wrócił do miejsca zamieszkania, skąd niemal natychmiast został 

wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec.  

Tam, ponownie aresztowany za dożywianie i wspieranie więźniów i jeńców 

wojennych. Osądzony przez sąd doraźny, miał do wyboru przekazanie do obozu 

koncentracyjnego lub wcielenie do Wehrmachtu i wysłanie na front. Znając warunki 

bytu obozowego – wybrał wyjazd na front, licząc się z dezercją i ucieczką „na drugą 

stronę”. Niestety, dostał się do sowieckiej niewoli i zmarł 4.10.1944 r. na tyfus w 

szpitalu w Odessie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (550); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 69; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 60. 
 

KLIMSZA STEFANIA, 

Urodzona i zamieszkała w Domasłowicach Dolnych (nr 32), żona Jana. 

Aresztowana 6.08.1944 r. i więziona przez cieszyńskie gestapo do 20.08.1944 r. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (614). 
 

KLISZ ALFRED, 

Urodzony w 1915 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości (nr 360), syn 

Jakuba i Anny. Po aresztowaniu ojca, wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe 

roboty do Niemiec. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu po 

zakończonej wojnie w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (177). 

 

KLISZ ANNA, 

Urodzona i zamieszkała w Skrzeczoniu (nr 360), żona Jakuba. Po aresztowaniu 

męża, wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego budynku – nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (177). 
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KLISZ JAKUB, 

Urodzony 29.05.1882 r. w Lipniku pow. bielski, zamieszkały w Skrzeczoniu (nr 

360), właściciel stolarni i zakładu pogrzebowego. Aresztowany 22.02.1940 r. jako 

oskarżony o złe wypowiadanie się o Niemcach i o wspieranie partyzantów. 

Osądzony na jeden rok ciężkiego więzienia oraz konfiskatę majątku, więziony był 

wpierw we Frysztacie, a później w Cieszynie. Nieznany jest dalszy okupacyjny los 

tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (175). 
 

KLOCEK FRANCISZEK, 

Urodzony 16.02.1902 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 9.03.1940 r. pod zarzutem kolportażu 

ulotek. Przetransportowany do więzienia we Frysztacie, Wrocławiu oraz innych 

więzień o nieustalonej nazwie. Zmarł z wycieńczenia 26.08.1943 r. - po powrocie z 

obozu. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 112; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz. 1 (041); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 81. 

 

KLUGER ABRAHAM, 

Urodzony 21.11.1901 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie, handlowiec. 

Aresztowany przez gestapo w 1940 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Treblinka, a następnie 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 30.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KLUGER BEDŘIŠKA, 

Urodzona 23.07.1937 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KLUGER ESTER z d. WACHSBERGER, 

Urodzona 30.06.1902 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 

 

KLUGER HERMAN, 

Urodzony 11.05.1934 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KLUGER KEILE, 

Urodzona 23.09.1932 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 
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gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KLUGER RUŻENA, 

Urodzona 7.05.1937 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 

30.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KLUS ADAM, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 10.09.1905 r. w Koszarzyskach (nr 34), zamieszkały w miejscowości 

Końska (nr 23), syn Pawła i Anny z d. Nikodem, narodowości polskiej, student 

medycyny. Ukończył Gimnazjum Polskie w Cieszynie - matura w 1927 r., później 

studiował medycynę w Brnie, Pradze i Bratysławie. Aresztowany przez gestapo 

14.05.1942 r. za odmowę przyjęcia niemieckiej listy narodowej, i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 44675. Zginął 

14.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20270/1942 – 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. 194; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 762; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (338); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 

 

KLUS ALOJZY, 

Urodzony 17.10.1917 r. w Łomnej Dolnej (nr 33), zamieszkały w 

tej miejscowości, narodowości polskiej, syn Jerzego i Ewy z d. 

Ligocka, leśny robotnik. Aresztowany przez gestapo 13.06.1944 

r. razem ze swoim bratem Pawłem - wczesnym rankiem o godz. 

3:00. Kazano im się ubrać i bez pożegnania z rodzicami, 

wyprowadzono ich i rozstrzelano kilkanaście metrów za domem - 

w lasku.  

Stamtąd przewieziono ich ciała do Jabłonkowa pochowano w kącie cmentarza 

żydowskiego. Po wojnie, dnia 15.05.1945 r. jego zwłoki ekshumowano i uroczyście 

pochowano na Cmentarzu Komunalnym w Jabłonkowie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med.. J. Mazurka, zbiór nr 2 (013, 192, 194, 199); 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. 122. 

 

KLUS ALOJZY, 
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Urodzony 1.02.1918 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości 

do 1949 r. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie (3 dni). 

Stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie był więziony 

6 tygodni. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i tam więziony 1 rok, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7126. Nieznany jest dalszy 

los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (422). 

 

KLUS IGNACY, 

Urodzony 30.06.1907 r. w Mostach (nr 66) k/Jabłonkowa i tam zamieszkały, 

narodowości polskiej, szewc, przed wojną wielki działacz społeczny. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z 

kampanii, natychmiast aresztowany 12.09.1939 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12705. Zginął w tym obozie 

10.08.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med.. J. Mazurka, zbiór nr 2 (250, 251); ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie 

koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 115; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 129. 
 

KLUS JADWIGA z d. ŁOPOCZ, 

Urodzona 3.12.1918 r. w Kielcach, żona Jana. Przed 

zamążpójściem zamieszkała w Cieszynie. Po 1948 r. zamieszkała 

w Jabłonkowie. W okresie okupacji hitlerowskiej tj. od 1.02.1941 

r. działała w ruchu oporu - partyzantka z grupy „Miechowa” koło 

Kielc. Aresztowana 4.01.1943 r. podczas obławy na pociąg w 

którym jechała z ulotkami z wioski Tunel do Kielc. Więziona w 

różnych więzieniach, w KL Auschwitz a następnie w KL Bergen-

Belsen gdzie została wyzwolona przez wojska brytyjskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (049); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim 

Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KLUS JAN, 

Urodzony 26.06.1897 r. w Jabłonkowie i tam zamieszkały do 1920 r. Wychowanek 

Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku - matura w 1916 r. Od 1920 do 1938 r. 

zamieszkały w Rogoźnie – Wielkopolska, natomiast od 1939 r. zamieszkał w 

Cieszynie. W latach 1938/1939 r. był w nauczycielem na Zaolziu. Aresztowany 

przez gestapo 11.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia w Sosnowcu. Następnie, przetransportowany 

do KL Dachau. Zwolniony z obozu 13.11.1940 r. Po powrocie do Cieszyna 

pracował jako robotnik przymusowy w Niemieckiej Firmie w Cieszynie (w fabryce 

mebli). Po wojnie nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego i Liceum 

Pedagogicznego w Cieszynie-Bobrku. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (048). 
 

KLUS JAN, 

Urodzony 21.10.1909 r. w Łomnej Dolnej (nr 33) i tam zamieszkały, syn Jerzego i 

Ewy z d. Ligocka, narodowości polskiej, brat Alojzego i Pawła.  
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Aresztowany przez gestapo wczesnym rankiem 13.06.1944 r. i 

zaprowadzony do pobliskiego lasku i tam z braćmi zastrzelony.  

Pochowany na żydowskim cmentarzu. Po wojnie, dnia 15.05.1945 

r. jego zwłoki ekshumowano i uroczyście pochowano na 

Cmentarzu Komunalnym w Jabłonkowie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med.. J. Mazurka, zbiór nr 2 (013, 198, 200); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122. 
 

KLUS JAN, pseud. „Bojko”, „Wiewiór”, „Kapcia”, „Turon”, 

Urodzony 3.07.1913 r. w Bystrzycy n.Olzą (nr 49) i tam zamieszkały do 1939 r. 

Następnie zamieszkały w Jabłonkowie-Sanatorium, automechanik. W latach 

1938/1939 Polski Policjant w Wojkowicach. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do Norymbergii, gdzie był więziony od 

1939 do 1940 r. Uciekł z więzienia i ukrywał się wśród partyzantów w górach 

jabłonkowskich od 1.03.1940 do 1942 r. - był założycielem grupy partyzanckiej - 

kierownik oddziału dywersyjnego grupy partyzanckiej „Nad Olzą”. Następnie, do 

3.12.1943 r. walczył w Batalionach Chłopskich w Liszkach pod Krakowem. 

Aresztowany drugi raz i więziony w Katowicach, więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, a po przesłuchaniach przewieziony do KL Auschwitz. Następnie 

przeniesiony do KL Gross-Rosen, do KL Mittelbau-Dora, do KL Bergen-Belsen. W 

tym ostatnim obozie oswobodzony 15.04.1945 r. przez wojska brytyjskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka – zbiór nr 2 (049), , T.7, cz.13 (363). 

 

KLUS JAN, 

Urodzony w 1916 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 19), rzeźnik. W 

latach 1938/1939 pracował w Państwowej Policji w Łagiewnikach. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Prawdopodobnie zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez NKWD.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (234). 
 

KLUS JERZY, 

Urodzony w Dolnej Łomnej (nr 33) i zamieszkały w tej miejscowości, mąż Ewy z d. 

Ligocka, a po jej śmierci z Weroniką z d. Biłko - ojciec zastrzelonych przez gestapo 

Alojzego, Jana i Pawła. Maltretowany przez hitlerowców po zamordowaniu synów. 

Wzywany wielokrotnie na gestapo - na wielogodzinne przesłuchania połączone z 

biciem i upokarzaniem. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (200). 

 

KLUS JÓZEF, 

Urodzony w Dolnej Łomnej i zamieszkały w tej miejscowości, nauczyciel. 

Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku – matura w 1920 r. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 
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zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci 

tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (195). 
 

KLUS JÓZEF, 

Urodzony 15.02.1908 r. w Wędryni, zamieszkały w Karpętnej, narodowości 

polskiej, hutnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 12.06.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 25.09.1944 

r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 74. 
 

KLUS KAROL ks., 

Urodzony 11.07.1911 r., w Trzyńcu, ewangelik, pastor. 

Absolwent Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie - 

matura w 1930 r. Następnie studiował teologię na Wydziale 

Teologii Ewangelickiej - Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ordynowany w 1936 r. Katecheta w Goleszowie, zaś w latach 

1938-1939 wikariusz w Skoczowie. Jesienią 1938 r. prezes 

Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej.  

Aresztowany 8.12.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zarejestrowany został w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 22050. Zwolniony z obozu 20.04.1943 r. Po 

wojnie, od 1945 do 1975 r. proboszcz w Kluczborku. Następnie na emeryturze. 
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., 
s. 260: Informacja Marcin Gabryś - Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie. 

 

KLUS LUDWIK, 

Urodzony w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, 

elektrotechnik. Wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do fabryki w 

Linzu, tam za odmowę przyjęcia - podpisania Volkslisty został aresztowany przez 

gestapo we wrześniu 1944 r. Przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 

1.11.1944 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (012). 

 

KLUS PAWEŁ, 

Urodzony 9.01.1882 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 114), 

kołodziej. Na początku 1944 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do 

tzw. „Ostwallu” – do budowy zapór w okolicach Krakowa przed zbliżającą się 

Armią Radziecką. Tam zatrudniony w warunkach pracy przekraczających jego siły 

fizyczne - zmarł w sierpniu 1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (234). 

 

KLUS PAWEŁ, 

Urodzony 26.04.1890 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Karwinie II, syn 

Adama i Katarzyny z d. Kajzar, narodowości polskiej, urzędnik, w okresie 

międzywojennym aktywny działacz komunistyczny na Śląsku Cieszyńskim. Zdobył 

zawód ślusarza-instalatora, i jako czeladnik wyjechał do Wiednia w poszukiwaniu 

pracy. W Wiedniu ukończył szkołę mistrzowską i wieczorowy kurs handlowy. 
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Zmobilizowany w 1914 r. był trzykrotnie ranny na froncie, w 1917 r. zdezerterował 

i do końca wojny ukrywał się w Wiedniu, gdzie związał się z organizacją lewicową 

- polskiej socjaldemokracji. Po powrocie na Śląsk Cieszyński, w czerwcu 1921 r. 

wraz z Karolem Śliwką założył komórkę KPCz w okręgu trzynieckim, został też 

członkiem prezydium Komitetu Okręgowego w Morawskiej Ostrawie i członkiem 

Komisji Kontroli KPCz w Pradze. Od 1923 r. związał się z komunistycznym ruchem 

związkowym - wybrany sekretarzem Zarządu Obwodowego Komunistycznego 

Międzynarodowego Związku Ogólnozawodowego w Trzyńcu, a od 1925 r. w 

Karwinie. Był redaktorem „Czerwonego Zawodowca” i „Karwiniaka”. Od 1924 r. 

członek Okręgowego Komitetu Wykonawczego KPCz w Morawskiej Ostrawie. W 

1936 r. uczestniczył w Światowym Kongresie Pokoju w Brukseli jako delegat 

okręgu ostrawskiego. Po przyłączeniu Zaolzia do Polski znalazł się w trudnej 

sytuacji i musiał opuścić Śląsk Cieszyński - osiedlił się w Ostrawie. W okresie 

okupacji hitlerowskiej dwukrotnie aresztowany i zwalniany przez Gestapo. Po 

trzecim aresztowaniu 9.12.1942 r. przesłany w transporcie zbiorowym do KL 

Auschwitz, a stamtąd przetransportowany do KL Buchenwald, gdzie zginął w 

28.07.1943 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 144; 
Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina 

cz. 1 (042); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82. 

 

KLUS PAWEŁ, 

Urodzony 16.11.1896 r. w Milikowie i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 117), narodowości polskiej, gospodarz 

małorolny. Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego 

gospodarstwa i od 11.09.1942 r. przetransportowany do 

niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 40 we 

Frysztacie, tam oznaczony numerem 21916. Następnie, 

przeniesiony do Polenlager nr 32 w Oderberg (Bogumin).  

Wrócił do domu ciężko chory, skutkiem czego zmarł 4.08.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (408); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 127. 
 

KLUS PAWEŁ, 

Urodzony 23.04.1905 r. w Karwinie, zamieszkały w Dąbrowej (nr 159), 

narodowości polskiej, górnik w Karwinie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu – w organizacji komunistycznej. Aresztowany przez gestapo 

17.08.1944 r. i po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie 

do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 13.01.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz. 1 (042); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 62. 
 

KLUS PAWEŁ, 
Urodzony 7.04.1912 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 61), technik. 

W 1935 r. ukończył Państwową Szkołę Przemysłową w Bielsku. Zmobilizowany 

27.08.1939 r. (oficer rezerwy - stopień wojskowy porucznik), brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął 23.09.1939 r. w walce z hitlerowskim 

agresorem w okolicach Tomaszowa Lubelskiego 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (087). 
 

KLUS PAWEŁ, 
Urodzony 16.09.1915 r. w Boconowicach, zamieszkały wpierw w 

Milikowie (nr 120) a później w Nawsiu (nr 343), narodowości 

polskiej, nauczyciel. Kształcił się w seminarium nauczycielskim 

w Śląskiej Ostrawie, zaś pierwszą pracę jako nauczyciel podjął w 

Nawsiu. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo z Milikowa i 

więziony w Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd 27.04.1940 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau.  

Następnie, od 28.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 6572. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. – do 

końca okupacji pracował jako robotnik fizyczny w Linzu.  

Po wyzwoleniu powrócił do pracy w szkolnictwie. Zmarł 23.06.1967 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (099), T.7, cz.13 (420).  
 

KLUS PAWEŁ, 

Urodzony 15.10.1915 r. w Dolnej Łomnej (nr 33) i zamieszkały w 

tej miejscowości, narodowości polskiej, syn Jerzego i Ewy z d. 

Ligocka, robotnik leśny. Aresztowany przez gestapo 13.06.1944 r. 

razem ze swoim bratem Alojzym (wczesnym rankiem o 3 godz.). 

Kazano im się ubrać i bez pożegnania z rodzicami, a 

wyprowadzeni kilkanaście metrów od domu (do lasku) tam zostali 

rozstrzelani.  

Stamtąd przewieziono ich ciała do Jabłonkowa pochowano w kącie cmentarza 

żydowskiego. W dniu 15.05.1945 r. po ekshumacji pochowano ich uroczyście na 

katolickim cmentarzu w Jabłonkowie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (013, 200); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 
w latach 1939-1945, s. 122. 

 

KLUS RUDOLF, 

Urodzony 9.01.1914 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 149345. Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 395. 

 

KLUS WINCENTY, 

Urodzony 16.11.1896 r. w Milikowie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony ze swego gospodarstwa małorolnego. 

Przetransportowany do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w 

Oderberg (Bogumin), przetrwał hitlerowskie zniewolenie, wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (422). 

 

KLUZ (lub KŁUS) ADAM, 
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Urodzony 1893 r. w Łomnej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. Aresztowany 28.07.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

podczas akcji likwidacji upośledzonych w tym obozie. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122. 

 

KLUZ ALOJZY, 

Urodzony 1.02.1918 r. w Mostach (nr 231) k/Jabłonkowa, 

zamieszkały w Jabłonkowie, narodowości polskiej, nauczyciel. 

Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 7126.  

Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Po powrocie do domu, przesłany przez Arbeitsamt 

na roboty przymusowe w fabryce papieru na Dolnym Śląsku, skąd wrócił 

20.09.1942 r. Od 25.09.1942 do 31.12.1942 r. pracował jako przetokowy w 

trzynieckiej hucie, a od 10.01.1943 r. zatrudniony jako robotnik pomocniczy w 

elektrowni w Hermann Göring-Werke w Linz Austria – gdzie pracował do 

wyzwolenia tj. 3.05.1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. Przed 

emeryturą – w latach 1949-1978 był dyrektorem szkoły w Milikowie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med.. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 
 

KLUZ ANNA, 

Urodzona 18.08.1909 r., zamieszkała w Gródku (nr 182), żona Karola (ur. 

10.05.1905 r.). Po aresztowaniu męża 3.09.1943 r. - oskarżonego o współpracę z 

partyzantami, wywłaszczona oraz wysiedlona ze swojego gospodarstwa wraz z 

córką i synami. Prawdopodobnie wysłani na roboty przymusowe do Niemiec. 

Nieznany jest dalszy ich los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ ANNA, 

Urodzona 5.07.1911 r. w Mostach (nr 245) k/Jabłonkowa i zamieszkała w tej 

miejscowości. Aresztowana i przetransportowana jako więźniarka polityczna do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Nieznany jest dalszy jej los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka; zbiór nr 2 (276). 
 

KLUZ BRONISŁAWA, 

Urodzona 1.10.1938 r. w Gródku i zamieszkała w tej miejscowości (nr 182), córka 

Karola i Anny. Po aresztowaniu ojca, wywłaszczona oraz wysiedlona wraz z matką 

oraz pozostałym rodzeństwem i prawdopodobnie wysłana na roboty przymusowe do 

Niemiec. Nieznany jest dalszy jej los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ HELENA, 

Urodzona 27.02.1916 r. w Wędryni i zamieszkała w tej miejscowości (nr 285). 

Aresztowana 23.11.1944 r. w Bystrzycy n.Olzą (w domu szwagra Adolfa Hankusa). 
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Więziona w Cieszynie pod zarzutem współpracy z partyzantami. Zwolniona do 

domu 7.12.1944 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (182). 
 

KLUZ JAN, 

Urodzony 10.10.1899 r. w Bukowcu i tam początkowo zamieszkały a następnie 

zamieszkały w Mostach (nr 406) k/Jabłonkowa, narodowości polskiej, kolejarz. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - pomagał partyzantom, 

walczył z okupantem w ich szeregach. Aresztowany 20.10.1942 r. i po uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, gdzie zginął 24.11.1942 r. prawdopodobnie na: „osłabienie serca, 

katar kiszek”.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka; zbiór nr 2 (158, 250, 277); 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. 144. 
 

KLUZ JAN, 

Urodzony 6.11.1914 r. w Gródku, syn Jerzego i Anny z d. 

Niedoba. Ukończył dwie klasy szkoły wydziałowej oraz 

dwuletnią szkołę przemysłową, rzeźnik w Bystrzycy. Służbę 

wojskową w armii czechosłowackiej odbywał od 1.09.1936 do 

7.02.1938 r., i ukończył ją w stopniu Strzelca. Do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 15.11.1938 r. i 

przydzielony do Komisariatu w Nowym Boguminie, tam służył 

do września 1939 r.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 023/4 z 10.04.1940, poz. 29, t. 2002. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 4 tzw. 

Korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 84; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 114. 
 

KLUZ JAN, 

Urodzony 1.11.1918 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 182), 

konstruktor mechanik w hucie trzynieckiej. Aresztowany przez gestapo 2.05.1942 r. 

za odmowę przyjęcia Volkslisty. Więziony do 1.09.1943 r. w obozie karnym 

„Schweres Straflager für Juden und Polen” w Zebrzydowicach. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ JAN, 
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Urodzony 5.09.1920 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z 

rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149359. Zwolniony z obozu 

17.09.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 396. 
 

KLUZ JAN, 

Urodzony 1.10.1929 r., w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 182), syn 

Karola i Anny. Po aresztowaniu ojca, wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z matką 

oraz pozostałym rodzeństwem i prawdopodobnie wysłany na roboty przymusowe do 

Niemiec. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ JÓZEF, 

Urodzony 26.05.1884 r. w Mostach (nr 225) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany 11.03.1944 r. i przetransportowany do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Prawdopodobnie, ostatnim obozem w którym przebywał był KL Mauthausen, i tam 

został wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Nieznany jest dalszy 

jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 

 

KLUZ JÓZEF, 

Urodzony 15.02.1908 r. w Wędryni, zamieszkały w Karpętnej (nr 

17), hutnik. Aresztowany przez gestapo 13.06.1944 r. za odmowę 

przyjęcia Volkslisty. Więziony w Cieszynie do 27.07.1944 r., a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Następnie, 2.08.1944 r. po 

zakończonym śledztwie przetransportowany do KL Gross-Rosen, 

gdzie zginął 25.09.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (290). 
 

KLUZ KAROL, 

Urodzony 10.05.1905 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 182), brat 

Jana, hutnik. Aresztowany przez gestapo 3.09.1943 r. oskarżony o współpracę z 

partyzantami i więziony w Cieszynie, a stamtąd 8.09.1943 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 149355. Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. Po 

powrocie do domu, wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego domu – wraz z całą 

rodziną. 

Postscriptum: Wraz z Karolem wywłaszczeni oraz wysiedleni: żona Anna ur. 

18.08.1909 r., syn Karol ur. 30.05.1928 r., syn Jan ur. 1.10.1929 r., syn Stanisław ur. 

1.07.1936 r., córka Bronisława ur. 1.10.1938 r. 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 

s. 396; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ KAROL, 
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Urodzony 30.05.1928 r., w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 182), syn 

Karola i Anny. Po aresztowaniu ojca, wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z matką 

oraz pozostałym rodzeństwem i prawdopodobnie wysłany na roboty przymusowe do 

Niemiec. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ JÓZEF, 

Urodzony w 1925 r. w Mostach-Szańce k/Jabłonkowa i tam zamieszkały, rolnik z 

przydomkiem „Kosyrek”. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - 

walczył od 1939 do 1945 r. w grupie 6 partyzantów „z Baraniej” przeciw 

hitlerowcom - stale ocierał się o śmierć. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 
 

KLUZ MARIA, 

Urodzona 11.12.1903 r. w Mostach (nr 406) k/Jabłonkowa i zamieszkała w tej 

miejscowości. Aresztowana i przetransportowana jako więźniarka polityczna do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Nieznany jest dalszy jej los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 

 

KLUZ STANISŁAW, 

Urodzony 1.07.1936 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 182), syn 

Karola i Anny. Po aresztowaniu ojca, wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z matką 

oraz pozostałym rodzeństwem i prawdopodobnie wysłany na roboty przymusowe do 

Niemiec. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KLUZ WIKTORIA z d. CZEPCOR, 

Urodzona 23.12.1906 r. w Łomnej Górnej, zamieszkała w Bystrzycy 

n.Olzą. Aresztowana przez gestapo 5.03.1941 i do 20.10.1941 r. 

więziona w Cieszynie. Po zwolnieniu, ponownie aresztowana i 

więziona od 18.12.1944 do 28.11.1944 r. – wróciła do domu. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (136) 

 

KLUZ ZUZANNA, 

Urodzona 21.10.1911 r. w Koszarzyskach i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 34) – dzielnica Kiczora, żona Jana, Aresztowana 

przez gestapo 24.11.1944 r. i więziona w Bystrzycy n.Olzą a następnie 

w Cieszynie. Zwolniona do domu 31.01.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (362). 

 

 

 
 

KŁAPSIA ELŻBIETA, 

Urodzona 29.10.1911 r. w Dębicy, zamieszkała w Czeskim Cieszynie, narodowości 

polskiej. Aresztowana za przynależność do ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do więzienia w Brandenburgu, gdzie zginęła 4.03.1942 r. 
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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. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
 

KŁAPSIA JAN, 

Urodzony w Boconowicach (nr 17) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa, a jego gospodarkę 

przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (115). 

 

KŁODA KAROL, 

Urodzony 17.08.1909 (lub 1910) r. w Puńcowie, zamieszkały w Trzyńcu, 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 2.11.1942 r. (lub 1943) r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 

1.02.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 

 

KŁODA MAKSYMILIAN, 

Urodzony 10.08.1897 r. w Nogowczycach pow. Strzelce Wielkie, syn Nikodema i 

Anny z d. Giza. Ukończył szkołę powszechną, górnik. W latach 1916-1919 

zaciągnięty w armii niemieckiej. Od 10.07.1919 do 4.04.1920 r. był żołnierzem 

Armii gen. Hallera. Brał udział w III powstaniu śląskim od 2.05. do 15.06.1921 r. W 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) od 17.08.1922 r. – służył w II Komisariacie 

w Katowicach. Stamtąd przeniesiony do pow. świętochłowickiego, pełnił służbę na 

Posterunku w Orzegowie do 30.06.1926 r. i Goduli do 20.12.1938 r. Od 21.12.1938 

do września 1939 r. służył na Posterunku w Błędowicach Dolnych. Odznaczony 

Mieczami Hallerowskimi. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 023/3 z 10.04.1940, poz. 55, t. 1698. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 84; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 114. 
 

KŁOPEĆ FRANCISZEK, 

Urodzony 11.09.1898 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, sztygar w kopalni „Barbara” w Karwinie. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 10.03.1941 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 27.07.1941 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, zbiór 1 Bielsko (106); Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (042); S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82; 
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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, 

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. 

 

KNAB TEODOR, 

Urodzony 15.10.1882 r. w Dąbrowie k/Karwiny, zamieszkały w 

Orłowej, narodowości polskiej, urzędnik biurowy kopalni 

„Betina”. Aktywny działacz społeczny. Aresztowany i więziony 

w Cieszynie, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7144. Zginął w tym ostatnim obozie 8.11.1940 r. 
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. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KNAUER TOMASZ, 

Urodzony 20.12.1886 r. w Bluszczowie, syn Antoniego i Marianny z d. Helczyk. W 

szeregach Państwowej Policji od 1.06.1920 r., służył w Kołomyi. Do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty przed lipcem 1924 r., od 1.07.1924 r. 

starszy przodownik PWŚl. Od 11.06.1925 r. służył na stanowisku komendanta 

Posterunku w Kaczycach pow. cieszyński, od 16.11.1935 r. kierownik Komisariatu 

w Cieszynie. Od 28.03.1939 r. był komendantem Posterunku w Zebrzydowicach 

pow. cieszyński i tam zastał go wybuch wojny. Odznaczony Brązowym Krzyżem 

Zasługi. Ostatnio widziany w Brodach. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/4 z 13.04.1940, poz. 13, t. 1542.  
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Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 114. 
 

KNEZIK JÓZEF, 

Urodzony 15.03.1905 r. w Dąbrowie, zamieszkały w Hermanicach, syn Franciszka i 

Józefy z d. Hanousek. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

14.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30767/1942 – potwierdzonego 

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

„Rippenfellentzündung“ (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 761. 
 

KNIEŻEK ANTONINA, 

Urodzona 31.05.1885 r. w Karwinie II i zamieszkała w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej. Aresztowana 2.07.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła 24.10.1943 r. nieznane są okoliczności jej śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz. 1 (042); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82. 
 

KNYPS LUDWIK ks., 

Urodzony 25.07.1875 w Marklowicach Dolnych k/Zebrzydowic, narodowości 

polskiej, ksiądz katolicki. Absolwent gimnazjum w Cieszynie, a później studiował 

teologię w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 r. Pracę duszpasterską 

rozpoczął od 1902 r. jako wikary we Frysztacie, później od 1917 r. był proboszczem 

w tej parafii. Dziekan i egzaminator posynodalny. Aresztowany 18.10.1943 r. i po 

uwięzieniu w Cieszynie, skąd przetransportowany był do innych więzień – między 

innymi do Katowic. Zmarł 18.03.1944 r. w szpitalu w Cieszynie, na wskutek 

przeżyć więziennych oraz tortur stosowanych podczas przesłuchań. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 65. 

 

KOBA WŁADYSŁAWA, 

Urodzona 18.05.1922 r. w Karwinie, zamieszkała w Karwinie II (nr 22). 

Aresztowana 2.06.1942 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego o nieustalonej 

nazwie. Odzyskała wolność 1.05.1945 r. Wróciła do domu 15.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (147). 

 

KOBIELA LEON, 

Urodzony 25.04.1910 r. w Jabłonkowie-Szygła (nr 105), zamieszkały w Karwinie II 

(nr 131), malarz pokojowy. Aresztowany 25.06.1943 r. i więziony w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, a następnie 

do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w więzieniach i obozach 

w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony w 1945 r. Wrócił do 

domu 28.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (051), Karwina cz.1 (147). 

 

KOBIELA RUDOLF, 



 103 

Urodzony 4.04.1902 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości. Absolwent 

gimnazjum orłowskiego - matura w 1920 r., później zdobył wykształcenie wyższe. 

Urzędnik Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, w latach 1938-1939 

burmistrz miasta Karwiny. Wybitny działacz społeczny i kulturalny, autor kilku 

dzieł o treści językowej i historycznej – dot. Śląska Cieszyńskiego. Zmobilizowany 

(stop. wojsk. porucznik), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął w 

walce z hitlerowskim agresorem w okolicach Lwowa. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
Karwina cz. 1 (042). 

 

KOBILA RUDOLF, 

Urodzony 6.04.1903 r. w Ostrawie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

w styczniu 1943 r. zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr E-3066. Zwolniony z obozu 9.02.1943 r. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 862. 

 

KOBIELUSZ EWA, 

Urodzona 22.12.1899 r. w Piosku (nr 4) i zamieszkała w tej miejscowości, żona 

Pawła, matka Karola. Wraz z mężem i synem działała w ruchu oporu – partyzantka. 

Po aresztowaniu męża i syna, prześladowana przez hitlerowców przez cały okres 

okupacji. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (185, 188). 
 

KOBIELUSZ JAN, 

Urodzony w Nawsiu (nr 402) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z całą rodziną (4 osoby), a jego 

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Wywiezieni na roboty 

przymusowe do Niemiec, po zakończeniu okupacji wrócili do swojego 

gospodarstwa zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (099). 
 

KOBIELUSZ KAROL, 

Urodzony 17.08.1926 r. w Piosku (nr 4) i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik, 

syn Pawła. Aresztowany wraz z całą rodziną (6 osób). Wywiezieni do nieustalonego 

miejsca odosobnienia. Karol po osądzeniu na karę śmierci, dzięki okolicznościom 

zbliżającego się końca hitlerowskiej okupacji, uniknął wykonania wyroku - 

hitlerowcy nie zdążyli zrealizować zabójstwa. Wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (185). 

 

KOBIELUSZ PAWEŁ, 

Urodzony 12.01.1896 r. w Piosku (nr 4) i zamieszkały w tej miejscowości, ojciec 

Karola. Aresztowany i więziony – nieznane jest miejsce uwięzienia. Osądzony wraz 

z synem na karę śmierci, dzięki okolicznościom zbliżającego się końca wojny, 

uniknął wykonania wyroku. Przetrwał zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (185). 
 

KOBIERNICKI STANISŁAW, 
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Urodzony 21.09.1907 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solca, narodowości 

polskiej, urzędnik. Absolwent gimnazjum w Orłowej - matura w 1931 r. Aktywny 

działacz młodzieżowy - hufcowy w Związku Harcerstwa Polskiego. Po maturze 

studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, lecz z powodu trudności 

finansowych nie ukończył uczelni.  

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 uwieziony 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. 
 

KOCH AUGUSTYN, 

Zamieszkały w Stonawie (nr 193), górnik. Wywłaszczony oraz wysiedlony z 

własnego domu – nieznane jest miejsce pobytu. Po wojnie wrócił do swojego domu 

rozgrabionego i zdewastowanego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (054). 

 

KOCH AUGUSTYN, 

Urodzony 28.07.1905 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości. Absolwent 

Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku – matura w 1925 r., nauczyciel. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z całą rodziną (5 osób) do Istebnej. Nieznany jest 

dalszy ich los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 

 

KOCH EDWARD, 

Urodzony 18.03.1885 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości (463), emeryt 

górniczy. Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z żoną z własnego gospodarstwa a 

następnie wysłany do Niemiec na roboty przymusowe. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

po wojnie wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 

 

KOCH HERMINA, 

Urodzona 2.04.1891 r. zamieszkała w Stonawie (nr 193), żona Augusta. Wraz z mężem 

wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego domu. Po wojnie wróciła do swojego domu 

rozgrabionego i zdewastowanego.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (054). 

 

KOCH JAKUB, 

Zamieszkały w Stonawie, górnik. Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z rodziną (3 osoby) 

i wysłany do Niemiec na roboty przymusowe. Nieznany jest dalszy jego los. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (054). 
 

KOCH JÓZEF, 

Zamieszkały w Stonawie, student. Aresztowany i więziony w obozie 

koncentracyjnym o nieustalonej nazwie. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 
 

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 w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Od 1943 r. gdy 

masowo aresztowano członków AK, przerwał pracę konspiracyjną – ukrywając się w 

górach i 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. 

Zmarł 17.03.1964 r.  
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
 

KOCH KAROL, 

Zamieszkały w Stonawie, malarz. Wywłaszczony oraz wysiedlony ze swojego 

budynku wraz ze swoją rodziną (4 osoby). Następnie, wysłany na roboty 

przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy los tej rodziny. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 
 

KOCH LEOPOLD, 

Urodzony 15.11.1925 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 1219), narodowości polskiej, górnik. Uczęszczał 

do polskiej szkoły ludowej i wydziałowej w Karwinie-Solec. Już 

od 14-go roku życia pracował w kopalni „Gabriela” w Karwinie. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, należał do sekcji 

sabotażowej i socjalnej.  

Aresztowany 25.08.1943 r. wraz z ojcem i uwięziony w Karwinie, a później 

przesłany do Cieszyna. Po wstępnych ale bardzo brutalnych przesłuchaniach z 

torturami, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

9.09.1943 r zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149293. Od 

6.01.1945 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Zginął w styczniu 1945 r. podczas 

marszu ewakuacyjnego więźniów z tego obozu – w głąb Niemiec. 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 393; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 

Karwina cz. 1 (044); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82; informacja 

sprawdzona w APMA-B. 
 

KOCH PAWEŁ, 

Urodzony 6.01.1877 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, emerytowany 

górnik. Wywłaszczony oraz wysiedlony ze swego budynku wraz z rodziną (3 

osoby), a następnie wysłany do obozu. Brak innych informacji. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 
 

KOCH PIOTR, 

Zamieszkały w Stonawie, służący u hrabiego Larysza w Karwinie-Solcy. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony wraz z rodziną ze swojego budynku. Nieznane jest miejsce ich pobytu – 

wrócili jednak do swojego domu po zakończeniu wojny. Piotr zmarł w 1954 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 
 

KOCH STANISŁAWA, 

Urodzona 16.11.1938 r. w Stonawie i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana 

21.06.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona do 

więzienia w Otmuchowie, gdzie zginęła 30.11.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181. 
 

KOCH WERONIKA, 

Urodzona 17.07.1886 r. i zamieszkała w tej miejscowości (nr 463), żona Edwarda. 

Wywłaszczona oraz wysiedlona wraz z mężem z własnego gospodarstwa i wysłana 

do Niemiec na roboty przymusowe. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła 

do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (055). 

 

KOCHANA SALI, 

Zamieszkała w Dąbrowie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78. 

 

KOCHANA SZARLOTA, 

Zamieszkała w Dąbrowie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78 
 

KOCHANE (mąż), 

Zamieszkały w Rychwałdzie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 173. 
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KOCHANE (żona), 

Zamieszkała w Rychwałdzie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 173. 

 

KOCHANE BEDRICH, 

Zamieszkały w Dąbrowie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78. 
 

KOCHANE JOEL, 

Zamieszkały w Dąbrowie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78. 
 

KOCHANE JULIUS, 

Zamieszkały w Dąbrowie. Aresztowany wraz z żoną Joelą z powodu czystek 

rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginęli – nieznane są data oraz 

okoliczności ich śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78. 

 

KOCHANE LEO, 

Zamieszkały w Dąbrowie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78. 

 

KOCUR ALFRED, 

Urodzony 5.12.1905 r. w Rychwałdzie, 

zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany 

18.04.1942 r. i uwieziony w Cieszynie, a stamtąd 

27.04.1942 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 37226. 

Następnie, od 29.05.1942 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 48410. 

Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po 

zakończonej okupacji hitlerowskiej w 1945 r., był dyrektorem szkoły w Nowym 

Boguminie, a gdy ta szkoła została zlikwidowana, był dyrektorem w Mostach 

k/Jabłonkowa, później w Czeskim Cieszynie. Na emeryturę przeszedł w 1965 r. 

Pracował społecznie jako prezes klubu sportowego „Ruch” w Boguminie, jako 

prezes i kierownik koła PZKO, członek plenum ZG PZKO, członek i kronikarz 

Spółdzielni Ludowej „Dom Polski” w Ostrawie, sekretarz Zarządu Powiatowego 
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PZKO w Ostrawie, prezes Klubu Nauczycieli Emerytów przy ZG PZKO, członek 

Związku Bojowników Antyfaszystowskich w Boguminie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 99; Archiwum dr. n. 

med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (054), T.11, cz.22 (143); informacja sprawdzona w APMA-B. 

 

KOCUR ANNA z d. HALFAR, 

Urodzona 28.12.1913 r. w Skrzeczoniu, zamieszkała w 

Rychwałdzie. Podczas okupacji działała w ruchu oporu. 

Aresztowana 21.04.1942 r. i więziona w Cieszynie, skąd 

21.07.1942 r., przewieziona została do więzienia w Raciborzu, 

Głogowa, Wrocławia, Berlina, i następnie przetransportowana do 

KL Ravensbrück, tam zarejestrowana jako więźniarka nr 12491. 

Odzyskała wolność 5.05.1945 r. – uwolniona podczas marszu 

ewakuacyjnego w głąb Niemiec. 

Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. Zmarła 26.05.1996 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (058), T.11, cz.22 (145). 

 

KOCUR EMIL, 

Urodzony 10.12.1923 r. w Kaniowicach k/Frydka i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Franciszka i Franciszki z d. Bartek. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął 8.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22550/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:00, 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. 1134; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 46. 

 

KOCUR FERDYNAND WIKTOR, 

Urodzony 23.03.1899 r. w Boguminie, syn Marcina i Antoniny z 

d. Grabowski. Uczestniczył w wojnie 1920 r. i w powstaniach 

śląskich. Służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) pełnił 

początkowo w Katowicach w Komendzie Rezerwy do 9.04.1934 

r., później w Oddziale Konnym Komendy Powiatowej. Od 

grudnia 1938 r. był kierownikiem Komisariatu w Nowym 

Boguminie, gdzie służył do wybuchu wojny.  

Starszym posterunkowym mianowany 1.01.1928 r., przodownikiem mianowany 

1.07.1928 r. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/3 z 9.04.1940, poz. 37, t. 765. 
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Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 85; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 115. 
 

KOCUR FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 28.07.1908 r. w Skrzeczeniu, zamieszkał w Lutyni Dolnej (Lutyni 

Niemieckiej) (nr 167), syn Jerzego i Teresy z d. Dreńska, narodowości polskiej. 

Ukończył szkołę wydziałową, a następnie kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Pszczynie - matura w 1928 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w 

Chorzowie. W 1938 r. wrócił na Zaolzie i pracował jako nauczyciel Publicznej 

Szkoły Powszechnej w Lutyni Dolnej, aktywny działacz społeczny w Macierzy 

Szkolnej. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany w 

1940 r. lecz po usilnych staraniach rodziny zwolniony w kwietniu 1941 r. Ponownie 

aresztowany 26.05.1943 r., przebywał w więzieniu w Cieszynie, w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach, a stamtąd po zakończonym śledztwie przewieziony do 

KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 123028. 

Zginał 25.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23308/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:07, 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; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-

Brzezince, 1992 r, s. 450; Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 
okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 68; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 95 wykazu); M. 

Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., 

s. 396; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (205); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 70; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 107. 

 

KOCUR IZABELA z d. HOLZER, 

Urodzona 8.02.1910 r. w Złotych Morawcach - Słowacja, 

zamieszkała w Karwinie-Barbara (nr 382). W młodości 

zaangażowana w działalność harcerską - drużynowa zuchów w 

Nowym Boguminie. Aresztowana 22.05.1942 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

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. 

 

KOCUR JÓZEF, 

Urodzony 18.03.1914 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 592). 

Aresztowany 12.09.1941 r. i więziony w nieustalonym miejscu odosobnienia do 
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23.09.1943 r. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (147). 
 

KOCYAN TEOFIL, 

Urodzony 22.04.1907 r. w Cieszynie, zamieszkały w tej 

miejscowości; kupiec. Po zdaniu matury w gimnazjum, pracował 

w charakterze księgarza w księgarni „Kresy” a później w 

księgarni „Dziedzictwa” w Cieszynie. W okresie 

międzywojennym należał do Stronnictwa Narodowego – gdzie 

był aktywnym działaczem do sierpnia 1939 r., był także 

członkiem Macierzy Szkolnej. Przez dwa lata do wybuchu drugiej 

wojny światowej prowadził własny sklep.  

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. uchodził na wschód, lecz po kilku tygodniach 

wrócił do rodzinnego domu i działał w ruchu oporu. Aresztowany 9.01.1941 r. i 

uwięziony w Cieszynie ok. 6 miesięcy, a następnie po przesłuchaniach z torturami 

przewieziony został do więzienia w Bytomiu, do Raciborza i w końcu do więzienia 

w Katowicach, gdzie zginął 19.02.1943 r. - przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 38; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - 

wywiady i opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOCYAN WILHELM, pseud. „Wiluś”, „Koc”, 

Urodzony 14.02.1917 r. w Darkowie-Zdrój pow. karwiński i 

zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, działacz 

HPC (harcmistrz) w Darkowie i Stonawie. 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 

Związku „Odwet”. Aresztowany 14.04.1940 r. i wstępnie przetrzymywany w lokalnym 

więzieniu w Karwinie, w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do Sosnowca. Następnie 

w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau, a po ok. 6 tygodniach 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 12.09.1941 r. - zagazowany w 

zamku Hartheim35. 
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.  

 

KOCZUR JÓZEF, 

Urodzony 28.12.1896 r. w Kętach pow. bielski, zamieszkały w Starym Boguminie 

(nr 323), narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu – w komunistycznej organizacji KPCz. Aresztowany pierwszy raz w 

                                                      
35 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 

 

 

 



 111 

1942 r. i po kilku dniach zwolniony do domu. Ponownie aresztowany przez gestapo 

22.08.1944 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Gross-Rosen. Później przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

gdzie zginął 15.03.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (110); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 179; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 45. 
 

KOCZUR STANISŁAW JÓZEF, 

Urodzony 7.01.1898 r. w Kętach, syn Stanisława i Anny z d. Kaszyc. Od 1.08.1924 

r. starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) z przydziałem do 

Komisariatu Hajduki Wielkie pow. świętochłowicki, gdzie służył do 26.12.1938 r. 

Następnie przeniesiony do Wydziału Śledczego we Frysztacie i tam został do 

wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 037/2 z 20.04.1940, poz. 56, t. 5353.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 115. 

 

KOCZWARA WŁADYSŁAW, 

Urodzony i zamieszkały w Suchej Górnej. Aresztowany już 13.10.1939 r. i więziony 

we Frysztacie. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (490). 
 

KOCZY PAWEŁ, 

Urodzony 11.08.1911 r. w Gutach i zamieszkały w tej miejscowości (nr 137), 

narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany 28.11.1944 r. w Gutach jako 

szkodnik hitleryzmu - w gospodzie powiedział coś niewłaściwego na Hitlera. 

Więziony do 12.01.1945 r. w Cieszynie, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach 

– prawdopodobnie rozstrzelany przez hitlerowców. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (304); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 70.  
 

KOENIG PAWEŁ, pseud. „Marduła”, 

Urodzony 21.03.1915 r. w Grodźcu Śląskim pow. bielski. Uczęszczał do szkoły 

powszechnej, a następnie kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 

w Cieszynie-Bobrku – matura w 1935 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Cierlicku 

Dolnym. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ, sekcja wywiadu. W kwietniu 1941 r. wysłany na 

roboty przymusowe do Iławy k/Żagania. Aresztowany w listopadzie 1941 r. i 

więziony w Legnicy, a stamtąd przeniesiony do Cieszyna. Dnia 12.06.1942 r. 

wywieziony do więzienia w Bytomiu, a następnie do Katowic. Po osądzeniu na 4 

lata więzienia, przetransportowany do ciężkiego więzienia (Zuchthaus) w 
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Raciborzu, zaś od 11.03.1944 r. do obozu Moorlager w Papenburgu. Stamtąd, 

1.06.1944 r. przetransportowany w głąb Niemiec w okolice Bochum gdzie został 

wyzwolony przez wojska alianckie. Po wojnie mianowany inspektorem szkolnym w 

Krapkowicach – gdzie pracował do przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOENIG STANISŁAW, 

Urodzony w 1899 r., zamieszkały w Stonawie, narodowości polskiej, pracownik 

Państwowej Policji (policjant polski). Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął w walce z hitlerowskim najeźdźcą. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 183; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 170. 
 

KOHANE ARON, 

Urodzony 15.10.1897 r. w Wadowicach, zamieszkały w Orłowej, wyższe 

wykształcenie – lekarz (MUDr.). Aresztowany prawdopodobnie z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany w 1939 r. do Niska n. Sanem, a stamtąd przesłany 

12.06.1941 r. do Bereznicy na Wołyniu, gdzie zginął – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 
 

KOHN ALEXANDER, 

Urodzony 11.09.1886 r. w Bystrzycy n.Olzą, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 

Pod koniec sierpnia 1939 r. uchodził do Lwowa, tam z powodu czystek rasowych 

dostał się do getta i został zastrzelony przy likwidacji tegoż getta w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 

 

KOHN IGNAC, 

Urodzony 28.08.1873 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KOHN IRMA, 

Urodzona 6.12.1890 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KOHN HANA, 

Urodzona 23.07.1923 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. W 

ostatnich dniach sierpnia 1939 r. uchodziła do Lwowa, tam z powodu czystek 

rasowych w 1941 r. dostała się do getta gdzie w tym samym roku zmarła na tyfus. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KOHN MARIANNA, 
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Urodzona 8.12.1917 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KOHN RUŻENA, 

Urodzona 25.02.1873 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KOHN ZOFIA, 

Urodzona 15.08.1891 r. w Kozłówce (Polska), zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. uchodziła do Lwowa i tam z powodu czystek 

rasowych w 1941 r. dostała się do getta, gdzie w roku 1942 - 1943 r. została 

zastrzelona - podczas likwidacji getta. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 54. 
 

KOHOUT TOMASZ, 

Urodzony 15.12.1895 r, ostatnio zamieszkały w Karwinie II (nr 

1599). Przed wybuchem wojny policjant miejski w Karwinie. 

Więziony od 15.06.1939 do 15.09.1939 r. Następnie zwolniony 

do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (147). 

 

 

KOHÓT JERZY, 

Urodzony w 1909 r. w Piosku (nr 172) i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik 

leśny. W wyniku agresji hitlerowskiej i silnych bombardowań miejscowości w 

której mieszkał – zachorował umysłowo. Wywieziony do Szpitala Psychiatrycznego 

w Rybniku, tam po dwóch miesiącach zmarł. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (175). 
 

KOHÓTEK JAN, 

Urodzony 18.02.1903 r. w Błędowicach Dolnych (nr 233), zamieszkały w Suchej 

Średniej, narodowości polskiej, górnik w Suchej Dolnej. Aresztowany 7.09.1939 r. 

za przynależność do nielegalnej organizacji ruchu oporu i więziony w ratuszu w 

Karwinie. Rozstrzelany 18.09.1939 r. wraz z 11-toma innymi osobami w lesie koło 

kopalni „Barbara” w Karwinie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (521), T.9, cz.19 (561), Karwina cz. 1 (044); Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 163; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 180. 
 

KOHUT EDWARD, 

Urodzony 2.03.1918 r. w Suchej Górnej, a później zamieszkały w Porębie. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 29.07.1940 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 
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przewieziony do KL Auschwitz. Zwolniony z obozu 5.03.1941 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (505); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 162. 

 

KOHÓTEK JÓZEF, 

Urodzony 23.07.1898 r. w Łazach, syn Jana i Marianny z d. 

Folwarczny. W latach 1919-1921 brał udział w walkach przeciw 

Czechom i Ukraińcom, uczestniczył w akcji plebiscytowej na 

Górnym Śląsku. Następnie służył w 10 pp. W 1928 r. skierowany 

do Szkoły dla Podoficerów w Bydgoszczy. 

Po ukończeniu tej szkoły przeniesiony do 49 pp, później do baonu Korpusu Ochrony 

Pogranicza „Iwieniec”, porucznik w 1934 r. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. W walkach na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej 

niewoli, gdzie zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy 

NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Kozielska 032/4z 14.04.1940, poz. 91, t. 4812. W 

Katyniu niezidentyfikowany.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 48. 
 

KOKOT FRANCISZEK, 

Urodzony 27.05.1911 r. w Ostrawie Śl. i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Karola i Zofii z d. Cycoń. Aresztowany i przewieziony w transporcie zbiorowym z 

Brna do KL Auschwitz. Dnia 11.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 85986. Zginął 7.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

13878/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:50, 

określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie 

organizmu przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 249; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 356. 
 

KOKOTEK ALOJZY, 

Urodzony 29.06.1891 r. w Łąkach n.Olzą i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, mistrz kowalski. Aresztowany 7.09.1939 r. i po uwięzieniu w 

ratuszu w Karwinie, rozstrzelany 18.09.1939 r. w lesie koło kopalni „Barbara” w 

Karwinie - rozstrzelany wraz z 11-oma innymi skazanymi na śmierć. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 122; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz. 1 (044), T.15 (133); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 120. 
 

KOKOTEK BRONISŁAW, 

Urodzony ?, w Łąkach n.Olzą, syn Rudolfa. Ukończył polską 

szkołę wydziałowa we Frysztacie, a następnie kształcił się w 

Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. 

Bardzo aktywny społecznik, członek Chóru Macierzy Szkolnej w 

Łąkach, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, dyrygent chóru 

młodzieżowego. Po maturze zrzekł się obywatelstwa 

czechosłowackiego – przyjmując obywatelstwo polskie.  
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Podjął pracę nauczyciela w Żwakowie pow. pszczyński. Po roku powołany do 

zasadniczej służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w 

Zambrowie, skąd po uzyskaniu stopnia podoficerskiego resztę służby odbył w 4 psp 

w Cieszynie. Po wyjściu z wojska pracował jako nauczyciel w Chełmie Wielkim 

pow. pszczyński. W 1938 r. powrócił na Zaolzie i podjął pracę nauczyciela w 

Darkowie. W lipcu 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe i z 4 psp w Cieszynie 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Pod naporem przeważających sił 

wroga - ranny 7.09.1939 r., a w okolicach Równego (Sandomierz, Lublin) dostał się 

do sowieckiej niewoli i został wywieziony aż do Władywostoku. Po wielu 

perypetiach wstąpił ochotniczo do formującego się na terenie ZSSR II Korpusu 

Wojska Polskiego gen. Andersa. Z II Korpusem dostał się do Afryki – kończąc 

swoją wojenną wędrówkę we Włoszech (Bolonia). W 1947 r. wrócił do kraju, 

obejmując posadę kierownika szkoły w Jasienicy, a następnie Wapienicy. W 1972 r. 

przeszedł na emeryturę. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOKOTEK JÓZEF, 

Urodzony 7.03.1901 r. w Zabrzegu n.Olza, zamieszkały w Łąkach 

(nr 330), narodowości polskiej. Kształcił się w Cieszynie – matura 

w 1920 r. Wpierw pracował jako nauczyciel a później został 

dyrektorem szkoły. Aresztowany 23.04.1940 r. w Łąkach i 

więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd 

24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 

7133.  

Zwolniony z obozu 10.12.1940 r. Po powrocie w rodzinne strony, pracował w 

spółdzielni spożywczej pod zarządem niemieckim. Po wyzwoleniu wrócił na 

stanowisko dyrektora szkoły w Łąkach. Często chorował i umarł 13.12.1966 r. w 

Łąkach. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (143). 

 

KOLACEK (KOŁACZEK) JOSEF, 

Urodzony 10.03.1891 r. w Łazach, zamieszkały w Orłowej, narodowości czeskiej, 

górnik. Aresztowany 21.08.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 

podczas marszu ewakuacyjnego w głąb Niemiec na początku 1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KOLACZEK ALOJZY, 

Urodzony i zamieszkały w Rychwałdzie, robotnik. Od początku okupacji działał w 

ruchu oporu. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia tego 

więźnia oraz data i okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (019). 
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KOLACZEK JÓZEF, 

Urodzony 9.06.1904 r. w Porębie, zamieszkały w Błędowicach 

Dolnych, przed wojną pracownik Centralnego Stowarzyszenia 

Spożywczego w Łazach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowany 10.07.1941 r. i po 

krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

20.12.1941 r. przewieziony do więzienia w Bytomiu, następnie 

przenoszony do więzienia w Zwickau, Sosnowcu, Rawiczu.  

Z Rawicza przewieziony do Kłodzka, gdzie zginał 13.02.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (567); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 162. 

 

KOLARCZYK ALFRED, 

Urodzony w 1916 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 299), 

urzędnik w kopalni w Łazach. Aresztowany i więziony w Karwinie, w Cieszynie. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (223). 

 

KOLARCZYK STEFAN, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 27.12.1892 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 299), 

narodowości polskiej, kolejarz, ojciec Teofila i Stefana. Aresztowany w 1941 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 11.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 26687. Zginął 19.04.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 155; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (205); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 70; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 107. 

 

KOLARCZYK TEOFIL, 

Urodzony 24.09.1914 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 299), 

wykształcenie wyższe – prawnik, syn Stefana. Aresztowany przez gestapo i 

więziony w Cieszynie od 1940 do 1942 r. Po zwolnieniu z obozu, z mocniejszą 

zawziętością walczył poprzez ruch oporu z hitlerowskim okupantem. Zmarł w 1957 

r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (204, 233). 
 

KOLARZ (KOLAŘ) JÓZEF, 

Urodzony 12.03.1920 r., zamieszkały w Suchej Średniej, narodowości polskiej. 

Aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym – nie jest ustalona nazwa 

obozu, lecz tam zginął w 1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 164; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 180. 
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KOLBAN ELISKA, 

Urodzona 19.11.1899 r. w Břeclavi, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana 1.08.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 

 

KOLEK GABRIEL, 

Urodzony w 1909 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie 

zginął 2.07.1943 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 
 

KOLEK JAN, 

Urodzony 16.06.1901 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 20.12.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 126. 
 

KOLEK LEONARD, pseud. „Porębski”, 

Urodzony 5.07.1911 r. w Porębie, zamieszkały w Lutyni Dolnej, 

narodowości polskiej, syn Franciszka, nauczyciel. Po ukończeniu 

szkoły powszechnej i 4 klas gimnazjum realnego w Orłowej, 

kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w 

Cieszynie-Bobrku. Ukończył także wyższe Studium 

Nauczycielskie - matura w 1933 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w 

Świerklańcu pow. Tarnowskie Góry, później nauczyciel w szkole 

powszechnej w Rybniku.  

Po zajęciu Zaolzia w 1938 r. wrócił do Orłowej gdzie pracował jako nauczyciel do 

31.08.1939 r. Bardzo aktywny społecznik, zaangażowany w pracy społeczno-

kulturalnej w Związku Powstańców Śląskich, Związku Rezerwistów i Polskim 

Związku Zachodnim. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 

r., a uniknąwszy niewoli, po powrocie do domu – wysłany został na roboty 

przymusowe do dworu Larischa-Mönnicha w Stonawie. Tam rozpoczął działalność 

w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez zdradę 

22.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 27.04.1940 r. przetransportowany 

do KL Dachau. Następnie 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3894. Zwolniony z obozu 

18.12.1942 r., lecz po raz trzeci aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz gdzie 

był więziony od 16.01.1943 do 19.01.1945 r. Po powrocie z obozu, od 9.05.1945 r. 

objął posadę w Inspektoracie Szkolnym w Rybniku – kierownik kancelarii i 

organizator szkolnictwa powojennego w powiecie rybnickim. Od 1.09.1957 r. 

pracował jako Kierownik Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Liceum 

Pedagogicznym w Cieszynie-Bobrku, zaś od 1.09.1970 r. nauczyciel wychowania 

technicznego w Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie. Zmarł 3.12.1971 r. 
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Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (255). 

 

KOLON JERZY, 

Urodzony 8.04.1897 r. w Kryrach pow. pszczyński, syn Piotra i 

Marii z d. Morcinek. Ukończył szkołę powszechną, górnik. W 

pierwszej wojnie służył od 1916 r. w armii niemieckiej. Członek 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 27.10.1920 do 3.05.1921 r. 

w Policji Górnego Śląska. Podczas III powstania śląskiego 

przeszedł pod powstańczą komendę.  

W Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) pełnił służbę od 23.08.1922 r., otrzymał 

przydział do Komendy Powiatowej w Pszczynie. Do 19.12.1938 r. służył w 

Komisariacie miasta Bielska, od 20.12.1938 r. do września 1939 r. w Komisariacie 

we Frysztacie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 016/2 z kwietnia 1940, poz. 20, t. 

3304.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 85; Biogram wraz ze zdjęciem opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 115. 
 

KOLONDRA FERDYNAND, 
Urodzony 27.06.1918 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w 

Stonawie (nr 562), narodowości polskiej. Pomocnik kupiecki, 

później listonosz, zaś w okresie okupacji hitlerowskiej górnik w 

kopalni „Barbara” w Karwinie. W młodości harcerz, później 

działacz społeczny. Aresztowany 22.04.1940 r. w Stonawie i 

więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce 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. 
 

KOLONDRA FERDYNAND, 

Urodzony 27.06.1918 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w Stonawie (nr 562), 

Harcerz Orli, plutonowy Drużyny Harcerzy im. P. Skargi w Stonawie, w okresie 

okupacji hitlerowskiej pracował jako górnik w kopalni „Barbara” w Karwinie. 
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Aresztowany w Stonawie 22.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie do KL 

Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5718. 

Zginął w tym obozie 5.02.1942 r. 
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, Karwina cz.1 (046). 

 

KOLORZ ALOJZY, 

Urodzony 19.10.1891 r. w Datyniach Dolnych i tam zamieszkały. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku w 

1911 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Michałkowicach koło 

Polskiej Ostrawy. W lipcu 1915 r. wyruszył na front rosyjski, 

gdzie dostał się do niewoli, z której uciekł wraz z kolegami w 

1918 r. Przybył do Cieszyna i zgłosił się do wojska polskiego, w 

którym służył do 1921 r.  

Później pracował jako nauczyciel w Mysłowicach. W 1934 r. ukończył studia 

wyższe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po 

zajęciu Zaolzia przez Polskę, w 1938 r. został kierownikiem szkoły w Czeskim 

Cieszynie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., a 

dostawszy się do niewoli cały okres okupacji spędził w obozie internowanych 

oficerów na Węgrzech. Powrócił do Cieszyna 8.05.1945 r. W latach 1945-1959 był 

podinspektorem szkolnym w Cieszynie, a następnie przeszedł na emeryturę. Już 

przed wojną opracował studium poświęcone szkolnictwu Braci Czeskich w Lesznie. 

Opracował w formie dokumentacji Historię Szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim od 

1931 do 1960 r. Współpracował z instytutami naukowymi i prasą fachową. Jest 

autorem dwu pamiętników, z czego Datynie Dolne są historią rodzinnej wsi, 

pokazanej na tle własnej biografii. Zmarł 13.07.1966 r. w Czeskim Cieszynie. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., 127. 
 

KOŁACZEK JÓZEF, 

Urodzony 9.06.1904 r. w Porębie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, piekarz. Aresztowany 10.07.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd przetransportowany do więzienia w Kłodzku, gdzie zginął 

13.02.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 154. 

 

KOŁATEK EUGENIUSZ, pseud. „Harcerz”, 

Urodzony 30.01.1908 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości – Karwinie II 

(nr 950), syn Józefa i Joanny, narodowości polskiej, kupiec. W okresie 

międzywojennym aktywny harcerz, pracownik kopalni w Karwinie. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał 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 JOANNA, 
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Urodzona 11.05.1878 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie II 

(nr 950), córka Józefa i Anny z d. Pawełek, narodowości polskiej. 

W okresie okupacji działała razem z mężem Józefem w ruchu 

oporu. Aresztowana 25.08.1943 r. (tej samej nocy zastrzelono 

niedaleko domu jej syna i męża) i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła 3.12.1943 r.  

Według wystawionego aktu zgonu nr 32801/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 7:05, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” 

(uwiąd starczy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1159; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1201; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 100; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz. 1 (046); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w 

Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 82. 
 

KOŁATEK JÓZEF, 

Urodzony 10.03.1878 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości (nr 950), 

narodowości polskiej, kolejarz, także górnik z kopalni w Karwinie, ojciec 

Eugeniusza. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - w 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany wraz z żoną Joanną i synem 

Eugeniuszem. Razem z synem zastrzeleni 25.08.1943 r. 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 (046); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 82. 
 

KOŁATEK JÓZEF, 

Urodzony 23.07.1891 r. w Karwinie-Solcy, syn Jana i Teresy z d. 

Pyka. W pierwszej wojnie światowej służył w armii austriackiej. 

Górnik. W 1918 r. uczestniczył w polskim przewrocie 

wojskowym na Śląsku Cieszyńskim. Od 20.11.1918 r. podjął 

służbę w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego i pełnił 

ją do czasu włączenia jednostki 15.07.1922 r. do korpusu Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.). 

Służył na etacie posterunkowego w Ligocie pow. bielski, w Komendzie Powiatowej 

w Bielsku do 31.12.1922 r., następnie w Katowicach w Oddziale Śledczym do 

31.03.1923 r., w Dyrekcji Policji do 14.11.1923 r., w Oddziale Śledczym Komendy 

Głównej do 30.04.1924 r., w Ekspozyturze Urzędu Śledczego do 14.11.1924 r., w 

Komisariacie Dworcowym do 1.02.1928 r. Stamtąd został przeniesiony na 

Posterunek w Skoczowie pow. cieszyński, gdzie pełnił służbę do 19.12.1938 r. Od 

20.12.1938 do września 1939 r. służył w Komisariacie w Karwinie. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/2 z 9IV 1940, poz. 69, t. 889.  
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Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 86; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 115-116. 
 

KOŁDER JÓZEF, 

Urodzony 6.12.1895 r. w Błędowicach Dolnych, syn Bernarda i Joanny z d. Jeleń. 

Służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) podjął w stopniu przodownika 

1.01.1923 r. Służył na stanowisku komendanta Posterunku Granicznego w Rudzie 

pow. świętochłowicki do 30.09.1923 r., następnie był komendantem Posterunku w 

Mikuszowicach pow. bielski, instruktorem w Głównej Szkole PWŚl. w 

Świętochłowicach oraz w Katowicach od 1.12.1926 do 15.12.1929 r. Następnie, 

służył w Komisariacie w Katowicach-Zawodziu do 15.11.1930 r. i Zebrzydowicach 

pow. cieszyński do 1.02.1932 r., później na Posterunku w Mikuszowicach do 

31.10.1933 r. i w Komisariacie w Bielsku do 30.05.1938 r. Od 1.06.1938 do lipca 

1939 r. był komendantem Posterunku w Mikuszowicach. We wrześniu 1939 r. pełnił 

funkcję komendanta w Porębie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 27, t. 2372.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 86; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 116. 
 

KOŁDER JÓZEF, 

Urodzony 2.02.1896 r. w Błędowicach Średnich i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 138), narodowości polskiej, górnik w kopalni „Dukla” w Suchej. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 25.04.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (578); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 67; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 42. 
 

KOŁDER KAROL, 

Urodzony 6.01.1906 r. w Suchej Średniej i tam zamieszkały (nr 

515), narodowości polskiej, inż. górniczy - nadsztygar. Ukończył 

szkołę ludową w Suchej Średniej, a następnie kontynuował naukę 

w orłowskim gimnazjum. Szkołę Górniczą ukończył w 1932 r. w 

Tarnowskich Górach. Jako sztygar pracował w kopalni 

„Brzeszcze” w latach 1932-1934, potem w kopalni „Mysłowice”, 

natomiast od 1938 r. do wybuchu drugiej wojny światowej 

pracował jako sztygar w kopalni „Sucha”. 

W ostatnich dniach ewakuowany w głąb Polski. Gdy wrócił w rodzinne strony, 

został 20.04.1940 r. aresztowany i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL 
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Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako nr 3892. Zwolniony 

z obozu 20.12.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wojnie 

nadal pracował w górnictwie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (534). 
 

KOŁEK FRANCISZEK, 

Zamieszkały w Stonawie, zarządca dóbr Laryszowych w Stonawie. Aresztowany 

przez gestapo i więziony w różnych obozach – także w KL Mauthausen-Gusen. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił jednak do domu bardzo schorowany. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (056). 
 

KOŁEK KAROL, 

Zamieszkały w Stonawie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginął w 1944 r. – nieznana jest nazwa miejsca 

uwięzienia, oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181. 
 

KOŁOCZEK ALOJZY, 

Urodzony 5.06.1897 r. w Ligocie k/Bielska. W pierwszej wojnie światowej służył w 

wojsku austriackim, od 25.11.1918 r. w Żandarmerii Krajowej Księstwa 

Cieszyńskiego, zaś w 1922 r. przeszedł do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.). 

Po 1938 r. pełnił służbę na Zaolziu, w Komisariacie w Cieszynie - mieszkał w 

Cieszynie Zachodnim (Czeskim Cieszynie). Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD (nieznane miejsce oraz 

okoliczności śmierci). 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 190. 
 

KOŁODZIEJCZYK STANISŁAW MARIAN, 

Urodzony 3.11.1907 r. w Cieszynie, mgr filozofii. Podporucznik rezerwy. 

Absolwent Gimnazjum w Cieszynie – matura w 1925 r. Następnie student 

Politechniki w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii. Pracownik 

naukowy, matematyk w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - przydzielony do 22 

pułku ułanów w Brodach. Na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli, 

i tam zginął – najprawdopodobniej zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Według Mieczysława Boraka, mylony ze Stanisławem 

Kołodziejczykiem, ur. w 1903 r., porucznikiem lotnictwa, rozstrzelanym w Katyniu, 

lub z dwoma policjantami tego samego imienia i nazwiska (ur. w 1897 r. i 1900 r.), 

rozstrzelanymi w Twerze, też z S. K. (ur. w 1908 r.) uwięzionym w Borowiczach. W 

ewidencji Ośrodka KARTA figuruje również Stanisław Kołodziejczyk, ur. w 1907 

r., podchorąży WP, który zmarł w obozie na Workucie w republice Korni. 
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Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 190. 
 

KOŁORZ ANDRZEJ, 

Urodzony 21.05.1881 r. w Datyniach Dolnych i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 38), narodowości polskiej, właściciel gospody. 

Aresztowany przez gestapo 2.09.1939 r. i więziony w KL 

Skrochowice, stamtąd przetransportowany do KL Buchenwald, a 

następnie przeniesiony do KL Dachau, gdzie zginął 26.12.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (550); Ofiary Okupacji 

Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 69; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 60. 
 

KOŁTUŃ ADOLF, 

Urodzony 26.02.1906 r. w Nowym Boguminie, zamieszkały w 

Zabłociu (nr 128), brat Alojzji, kupiec. Aresztowany przez 

gestapo 17.07.1940 r. oskarżony o propagowanie nieprawdy o 

Niemcach i nienawiść do obywateli tej narodowości. Więziony w 

Cieszynie, następnie w więzieniu w Katowicach. Dnia 20.12.1940 

r. osądzony przez „Sondergericht” z Katowic na 18 miesięcy 

więzienia w Cieszynie.  

Po odbyciu tej kary, wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (095). 

 

KOŁTUŃ ALOJZJA, 

Urodzona 16.05.1918 r. w Zabłociu i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 128), córka Marcina i Zofii z d. Wolak, 

studentka farmacji. Aresztowana 25.06.1943 r. i po krótkim 

uwięzieniu w Cieszynie, w zbiorowym transporcie przewieziona 

do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym 

śledztwie, od 2.12.1943 r. przesłana do KL Auschwitz, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 74122.  

Następnie, przetransportowana do KL Ravensbrück. Od 18.01.1945 r. brała udział w 

marszu ewakuacyjnym więźniów i dostała się do KL Buchenwald i dalej do KL 

Neustadt Glewe, gdzie została wyzwolona 2.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (095); informacja sprawdzona w APMA-B. 
 

KOMINEK JÓZEF, 

Urodzony 9.10.1905 r. w Zawadzie pow. frysztacki, zamieszkały w Karwinie II, 

narodowości polskiej. Ukończył szkołę wydziałową w Karwinie, a następnie 

Wyższą Szkołę Przemysłową w Bielsku. Pracował jako urzędnik w koksowni w 

Łazach, a później jako redaktor „Dziennika Polskiego” i w końcu jako majster w 

kopalni „Barbara” w Karwinie. Czołowy działacz ruchu oporu na Śląsku 

Cieszyńskim – w organizacji konspiracyjnej „Odwet”. Aresztowany na skutek 

zdrady 12.12.1940 r. i więziony w Cieszynie, Krakowie, Lublinie, Tarnowie, 

Würzburgu i w końcu przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 

18.10.1943 r. (zmarł na gruźlicę). 
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Bibliografia: 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, T.12, cz.23 (324), Karwina cz. 

1 (046); 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. 
 

KOMINEK JÓZEFA, 

Zamieszkała w Karwinie II, żona Józefa (ur. 9.10.1905 r.), narodowości polskiej. 

Aresztowana 12.12.1940 r. razem z mężem i więziona w Cieszynie przez pół roku, a 

stamtąd przewieziona do więzienia we Wrocławiu, gdzie odzyskała wolność w 1945 

r. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (147). 

 

KON ANDRZEJ, 
Urodzony 21.11.1904 r. w Łące i tam zamieszkały. Aresztowany i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, zginął 18.03.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1134. 
 

KONCA FELIKS, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 29.09.1918 r. w Lipinach. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

20.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22841. Zginął 

6.06.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 134. 
 

KONDERLA HELENA, 

Urodzona 12.03.1915 r. w Żukowie Dolnym (nr 45), zamieszkała w Nydku (nr 55). 

Od 13.08.1942 r. wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego gospodarstwa w 

Nydku i wraz z mężem Józefem oraz córką Emilią (dwuletnią) wysłana w na roboty 

przymusowe do Brzegu n.Odrą. Wróciła w rodzinne strony 15.02.1943 r., lecz na 

robotach przymusowych poważnie zachorowała na zapalenie płuc, skutkiem czego, 

pozbawiona przez hitlerowców opieki lekarskiej zmarła 25.08.1943 r. w Żukowie 

Dolnym. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (271), T.5, cz.11 (166); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 

1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 77. 

 

KONDERLA JAN, 

Urodzony 11.09.1896 r. w Wiśle pow. cieszyński, zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, 

narodowości polskiej, hutnik. Od lat międzywojennych członek KPCz więc i w 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji lewicowej. 

 



 125 

Aresztowany 30.10.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 17.03.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 
 

KONDERLA JAN, 

Urodzony 12.01.1910 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i 

wpierw uwieziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony 

do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 6625. Zwolniony z obozu 19.03.1941 r. 

Do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny. Po 

zakończeniu wojny w 1945 r. wrócił do pracy w szkolnictwie.  

Był nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum Handlowym w Cieszynie. 

Zmarł 18.04.1973 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KONDERLA JAN, 

Urodzony 9.09.1915 r. w Nydku, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany i 

wpierw uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 22.04.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez 

wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KONDERLA JÓZEF, 

Urodzony 26.02.1915 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 55), hutnik. 

Dnia 13.08.1943 r. wysiedlony z własnego domu i wysłany przez Arbeitsamt na 

przymusowe roboty do Brzegu n.Odrą. Odzyskał wolność 21.04.1945 r. – wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (271), T.5, cz.11 (166). 
 

KONDERLA JÓZEF, 

Urodzony 2.08.1919 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 36, nr 166), hutnik. Od 25.11.1941 do 1.05.1945 

r. partyzant w oddziale „Czantoria”. Mimo dosyć słabego zdrowia 

- ciężkiej choroby jaką przeżywał w bunkrach partyzanckich 

(zapalenie płuc) bardzo aktywny w walce z hitlerowcami. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (168). 

 

 

KONDERLA JÓZEF, 

Urodzony w 1920 r. w Wędryni, zamieszkały w Nydku, hutnik. Wysłany przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec a później do Francji. Tam przedostał 

się do Legionów Polskich i od 1944 do 1947 r. walczył z hitlerowskim agresorem 

przy wojsku polskim we Francji, Włoszech, Palestynie a także w Iraku. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (169). 

 

KONDERLA PAWEŁ, 
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Urodzony 25.05.1887 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 101), narodowości polskiej, hutnik. 

Ewakuowany wraz z innymi pracownikami Huty Trzyniec, dostał 

się na tereny wschodnie w okolice Lublina. Tam przyłapany w 

lesie na obserwacji płonącego Lublina, 17.09.1939 r. został 

rozstrzelany przez hitlerowców w okolicy Konopnicy k/Lublina - 

razem z mieszkańcem Konopnic o nazwisku Czaplicki. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (089); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135. 
 

KONDZIOŁKA ADOLF, 

Urodzony i zamieszkały w Zawadzie, chłop małoobszarowy. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony wraz z żoną Marią z rodzinnego gospodarstwa i przetransportowany do 

niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 40 we Frysztacie. Następnie 

wywieziony na roboty przymusowe na Pomorze. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie 

– wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (325). 

 

KONDZIOŁKA JÓZEF, 

Urodzony 19.02.1920 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Granica (nr 561). 

Aresztowany 20.09.1939 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu w Cieszynie lub 

przesłaniu do innego więzienia czy obozu koncentracyjnego którego nazwy nie 

ustalono, odzyskał wolność 19.05.1942 r. i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy 

jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (149). 

 

KONDZIOŁKA MARIA, 

Urodzona i zamieszkała w Zawadzie, żona Adolfa. Wywłaszczona oraz wysiedlona 

wraz z mężem z rodzinnego gospodarstwa i przetransportowana do niemieckiego 

obozu dla Polaków - Polenlager nr 40 we Frysztacie. Następnie wywieziona na 

roboty przymusowe na Pomorze. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (325). 
 

KONESZ FRANCISZEK, 

Urodzony 26.01.1891 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w Suchej Średniej, 

narodowości polskiej, górnik kopalni „Barbara” w Karwinie. Aresztowany 

7.09.1939 r. i po przetrzymaniu w lokalnym areszcie - w ratuszu w Karwinie, 

rozstrzelany 18.09.1939 r. został wraz z 11-toma innymi osobami - w lesie koło 

kopalni „Barbara” w Karwinie 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (521), Karwina cz.1 (047); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 180. 
 

KONESZ JAN, 

Urodzony 22.04.1885 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w Łąkach górnik kopalni w 

Karwinie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. i w Kielcach aresztowany oraz 

więziony 3 tygodnie. Po powrocie do domu ponownie aresztowany przez gestapo i 

więziony we Frysztacie – pod zarzutem strzelania do niemieckich żołnierzy. Potem 
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zmuszony do ciężkich robót drogowych w Kaczycach. Umarł 21.11.1942 r. na zapalenie 

płuc – nie otrzymawszy jako Polak opieki lekarskiej. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 122. 
 

KONIECZNA MARTA z d. BAJER, 

Urodzona 24.06.1905 r. w Olbrachcicach, zamieszkała w 

Cierlicku Dolnym. Aresztowana 5.10.1944 r. i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie. 

Stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Ravensbrück, gdzie była więziona do końca wojny – wyzwolona 

przez Armię Czerwoną. Przeżyła pobyt w obozie – wróciła do 

domu. 

Postscriptum: Mąż Jan Konieczny nadsztygar - zginął w KL 

Auschwitz 4.02.1044 r. Zginęli także: siostra Ludmiła, brat 

Gabriel, jego żona i ich syn Ferdynand. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (146). 

 

KONIECZNY JAN, 

Urodzony 11.09.1898 r. w Ostrawie Śl., zamieszkały w Karwinie 

II (nr 174), narodowości polskiej, nadsztygar w kopalni 

„Franciszek” w Karwinie. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowany 27.06.1942 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz i tam 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr EH-3405. Rozstrzelany 4.02.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, Karwina cz.1 (047), T.15 (117, 129); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 83. 
 

KONIECZNY JAN, 

Urodzony 11.12.1909 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości (nr 1535), 

narodowości polskiej, górnik kopalni „Jan” w Karwinie. Aresztowany 9.11.1942 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.01.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 100; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 

Karwina cz.1 (047); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 83. 

 

KONIECZNY JAN, 

Urodzony 16.06.1916 r. w Orłowej i zamieszkały w tej 

miejscowości, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i wpierw 

uwięziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 

od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3594. 

Zwolniony z obozu 12.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
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KONIECZNY JÓZEF, 

Urodzony 22.03.1881 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Cieszynie. Zmarł 

24.05.1940 r. w Orłowej na skutek sadystycznych metod stosowanych wobec niego 

podczas przesłuchań. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144. 

 

KONIECZNY (KONECNY) KAROL, 

Zamieszkały w Zawadzie, narodowości czeskiej. Aresztowany w ostatnich dniach 

wojny przez hitlerowców – zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 193. 
 

KÖNIG JAN, 

Urodzony 13.05.1893 r. w Jasienicy, syn Pawła. Do służby w Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 15.07.1922 r. w stopniu starszego posterunkowego. Od 

1.01.1923 r. był komendantem Posterunku w Ligocie pow. bielski. Co najmniej od 

1931 r. służył w pow. pszczyńskim, ostatnio na Posterunku w Golasowicach, skąd 

został przeniesiony na stanowisko komendanta Posterunku Stonawa. Tam służył do 

wybuchu wojny. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/2 (bez daty), poz. 18, t. 4390. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 119. 

 

KÖNIG STANISŁAW, 

Zamieszkały w Stonawie, w latach 1938/1939 pracował w Państwowej Policji w tej 

miejscowości. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Prawdopodobnie zginął wiosną w 1940 r. 

- zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (031). 

 

KONKOLSKI ALOJZY, 

Urodzony 16.04.1917 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, student. 

Aresztowany podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau gdzie zginął - nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144. 
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KONKOLSKI EMIL, 
Urodzony 11.10.1913 r. w Karwinie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, absolwent orłowskiego 

gimnazjum, urzędnik kopalniany. Aresztowany 12.04.1940 r. w 

Karwinie i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, od 6.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen. Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. 

Po powrocie do miejsca zamieszkania, aż do wyzwolenia pracował jako górnik w 

kopalni „Dąbrowa”. Po wyzwoleniu był ekspedientem węgla w kopalni w Karwinie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KONKOLSKI EMIL, 

Urodzony w 1917 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, student. Aresztowany i uwieziony w obozie koncentracyjnym – nieustalona 

nazwa miejsca uwięzienia. Tam zginął w 1940 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KONKOLSKI ERNEST, 

Urodzony 10.01.1912 r. w Lutyni Dolnej (nr 57), Zamieszkały w 

Nowym Boguminie (nr 690), syn Rudolfa. Przymusowo wcielony 

do Wehrmachtu, lecz zdezerterował w październiku 1944 r. i 

próbował się ukryć w Wiedniu. Niestety, tam aresztowany przez 

gestapo, i w tymże październiku rozstrzelany. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (126), T.12, cz.23 (204). 

 

 

 

KONKOLSKI ERNEST, 

Urodzony 29.04.1912 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 70; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 107. 
 

KONKOLSKI EUGENIUSZ, 

Urodzony 1.08.1916 r. w Nowym Boguminie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

690), stolarz. Wcielony przymusowo w 1943 r. do Wehrmachtu, zdezerterował z 

wojska i zagrożony aresztowaniem przez gestapo oraz postawieniem przed sądem 

wojskowym, ukrywał się w Nydku, Wiśle, Zabłociu, Boguminie, Orłowej, 

Frysztacie - do 1945 r. tj. do zakończenia hitlerowskiej okupacji. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (145). 
 

KONKOLSKI FLORIAN, 

Urodzony 13.10.1911 r. w Lutyni Dolnej, zamieszkały w Orłowej, narodowości 

czeskiej, robotnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 3.05.1941 r. i po 
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krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginał 3.12.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KONKOLSKI RUDOLF, 

Urodzony w 1891 r. w Lutyni Dolnej (nr 57), zamieszkały w Nowym Boguminie (nr 

690), górnik. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1944 r. za przynależność do 

ruchu oporu – w organizacji ZWZ/AK. Po uwięzieniu w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie przetransportowany do KL 

Sachsenhausen, gdzie zginął 9.02.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (126), T.12, cz.23 (206); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 126; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 45. 
 

KOŃCZYNA JAN, 

Urodzony 18.04.1907 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Flossenbürg, 

gdzie zginął 31.01.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 89; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 
 

KOPECKA BARBARA, 

Urodzona 4.12.1892 r. w Jabłonkowie (nr 52) i zamieszkała w tej 

miejscowości. Aresztowana przez gestapo 20.05.1940 r. i 

więziona w Cieszynie, w Katowicach, a następnie w transporcie 

zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück. Zwolniona z 

obozu 20.11.1940 r. – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (051); Materiały archiwalne Kongresu 
Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KOPECKI IZYDOR, 

Urodzony 14.04.1879 r. w Jabłonkowie (nr 43) i zamieszkały w tej miejscowości, 

brat Józefa, narodowości polskiej, rolnik. Przed wybuchem drugiej wojny światowej 

był burmistrzem w Jabłonkowie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia 

lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (051). 

 

KOPECKI JÓZEF, 

Urodzony 15.03.1894 r. w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości, a 

następnie przeniósł się do Krakowa, brat Izydora, narodowości polskiej. Po 

ukończeniu szkoły wydziałowej, kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1914 r. Po maturze podjął pracę 

jako nauczyciel w szkole ludowej w Karwinie. W 1915 r. ukończył Austriacką 

Szkołę Wojskową w Opawie. Od 1918 r. został porucznikiem WP. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., walczył w randze majora. Dostał się do 

 



 131 

niemieckiej niewoli i od 1939 do 1944 r. był więziony w Oflagach, następnie, dostał 

się do KL Sachsenhausen, gdzie zginął w 1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (012, 028, 029); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72. 

 

KOPECKI JÓZEF, pseud. „Jan Gala”, „Skałka”, „Soplica”. 

Urodzony 11.04.1895 r. w Jabłonkowie, syn Józefa. Ukończył 

Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku, a później 

pracował jako nauczyciel w Karwinie. Brał udział w walkach o 

Śląsk Cieszyński i w przewrocie wojskowym w Cieszynie. 

Ukończył kurs wychowania fizycznego przy uniwersytecie w 

Poznaniu.  

Jako oficer Wojska Polskiego służył w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w 

Cieszynie, a potem w Rembertowie i w stopniu majora WP w Staszowie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. (walczył z 

hitlerowskim agresorem pod Modlinem - jako dowódca I batalionu, 2 pułku 

piechoty). Uniknąwszy niewoli, był organizatorem ruchu oporu, kierował referatem 

służby informacji, wywiadu i ochrony Komendy Głównej Organizacji Orła Białego.  

W Rejonie Krakowsko-Miechowskim AK, był szefem Wydziału Organizacyjnego 

Komendy Głównej, obejmując nadzór nad akcją przerzutową. Był kolejnym 

komendantem obwodu ZWZ-AK Kraków-Miasto. Aresztowany przez gestapo 

27.07.1944 r. i przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Mauthausen-Gusen, 

gdzie zginął 25.04.1945 r. Po zakończeniu wojny został pośmiertnie awansowany 

do rangi podpułkownika.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 128. 

 

KOPECNY JAROSŁAW, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 12.02.1905 r. w Ostrawie Śl., zamieszkały w Morawskiej Ostrawie, syn 

Antoniego i Julii z d. Penkala. Aresztowany i w transporcie zbiorowym 

przewieziony z Brna do KL Auschwitz. Dnia 6.03.1942 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 26448. Zginął 15.03.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 2668/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 20:30, określenie przyczyny zgonu to: 

„Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 150; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1166. 

 

KOPEĆ FRANCISZEK, 

Urodzony 15.05.1909 r. w Regulicach. Aresztowany i prawdopodobnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w zbiorowym transporcie 
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przewieziony do KL Auschwitz. Następnie, przewieziony do Suchej Górnej gdzie 

18.07.1944 r. zginął - powieszony w egzekucji zbiorowej na targowisku w Suchej 

Górnej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (459). 

 

KOPEL ERNEST, 

Urodzony 9.01.1911 r. w Dziećmorowicach, zamieszkały w Stonawie, syn Pawła i 

Teresy z d. Gajdaczek. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w zbiorowym transporcie przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 15.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

36235/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, 

określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Wassersucht” (nieżyt/katar jelit 

przy puchlinie wodnej serca).  
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 233. 
 

KOPP FRANCISZEK, 

Urodzony 14.09.1887 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 480), narodowości polskiej, górnik kopalni w Karwinie. 

Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przetransportowany do Sosnowca, a 

następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Po jakimś czasie przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3581.  

Zginął w tym ostatnim obozie 24.01.1941 r. 
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. 100; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina 

cz.1 (047); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 83. 

 

KOPP ZOFIA, pseud. „Sonia”, 

Urodzona w 1908 r., zamieszkała w Cieszynie. W 1938 r. 

prowadziła własny lokal śniadaniowy „Bar Żywiecki”. Po agresji 

hitlerowskiej we wrześniu 1939 r. uchodziła na wschód, skąd w 

1940 r. wróciła do Cieszyna. Często wyjeżdżała do Generalnej 

Guberni, gdzie nawiązała kontakt z członkami ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK.  

Aresztowana końcem kwietnia 1945 r. i po przesłuchaniach w cieszyńskim gestapo 

wywieziona wraz z innymi współwięźniami na stary cmentarz żydowski i tam 

rozstrzelana. Po zakończonej wojnie w 1945 r., zwłoki Zofii oraz innych 

rozstrzelanych ofiar hitleryzmu zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu 

katolickim w Cieszynie. 

Postscriptum: Mąż Zofii – Tadeusz Kopp, także zaangażowany podczas okupacji 

hitlerowskiej w działalność konspiracyjną, zagrożony aresztowaniem, ukrywał się w 

Sanoku u swoich rodziców. Przybył po wojnie do Cieszyna i podczas ekshumacji 

rozpoznał zwłoki rozstrzelanej żony. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOPPER MELANIA, 
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Urodzona 28.03.1906 r. w Łazach zamieszkała w Trencinie – Słowacja, córka 

Antoniego i Emilii z d. Roth. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła 31.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 38233/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 14:00. Bez podania 

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

r., s. 1159; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 725. 
 

KOPPLOWITZ FRYDA, 

Urodzona 3.10.1906 r., zamieszkała w Pudłowie. Aresztowana z powodu czystek 

rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 

zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci 

tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 167. 

 

KOPYTO PAWEŁ, 

Urodzony 31.05.1909 r. w Jastrzębiu-Zdroju, syn Mikołaja i Klary z d. Drynda. Do 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 20.06.1934 r. Służył w pow. 

pszczyńskim: Posterunek w Łaziskach Górnych od 21.06.1934 do 18.05.1938 r., w 

Murckach do 25.10.1937 r. i Pawłowicach do marca 1939 r. Stamtąd przeniesiony 

do sekcji śledczej na Posterunek w Nowym Boguminie, gdzie służył do wybuchu 

wojny. Pośmiertnie odznaczony w 1991 r. Medalem „Za udział w wojnie obronnej 

1939”, w 1993 r., Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/3 z 22.04.1940, poz. 86, t. 3358. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 86; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 116. 
 

KORAŻEWSKI LEOPOLD, 

Urodzony w 1897 r. w Bystrzycy, narodowości polskiej. Wykształcenie wyższe – 

inżynier, urzędnik górniczy, pracował w kopalni „Nowy Szyb”, był także 

urzędnikiem w kopalni w Łazach - gdzie zamieszkał. Zmobilizowany (oficer 

rezerwy), brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Prawdopodobnie 

23.12.1939 r. zginął pod Jarosławiem.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 120; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 190; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 115. 
 

KORBUT RUDOLF, 

Urodzony 12.08.1892 r. w Morawskiej Ostrawie, syn Walentego i Józefy. Ukończył 

sześć klas szkoły realnej. W WP podporucznik rezerwy. Służył w Państwowej 
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Policji od 1.07.1924 do 29.02.1932 r. w woj. nowogródzkim, od 1.07.1932 do 

30.07.1935 r. był zastępcą komendanta pow. szczuczyńskiego i zastępcą kierownika 

Komisariatu w Brześciu n. Bugiem, od 31.07.1935 r. kierownikiem Komisariatu w 

Pińsku. Odznaczony Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości i Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Pińska został 29.09.1939 r. 

aresztowany i 6.01.1940 r. deportowany z miasta. Zaginął na Wschodzie.  

Postscriptum: Jego nazwisko figuruje na liście proskrypcyjnej funkcjonariuszy 

Państwowej Policji sporządzonej przez organa NKWD - wykaz woj. poleskiego, 

poz. 12. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 115; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 

Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 190. 
 

KORINEK WIKTORIA, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 4.12.1900 r. w Ostrawie Śl., zamieszkała w Morawskiej Ostrawie, córka 

Wincentego i Anny z d. Stebel. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, Dnia 

3.11.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 23493. 

Zginęła 11.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14404/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:15, 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. 506; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 864. 
 

KORN CHARLOTA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data 

i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KORN WILHELM, 

Zamieszkały w Orłowej. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KORNAS TEOFIL, 

Urodzony 10.12.1880 r. w Darkowie, syn Józefa i Marianny z d. Morawiec. Służył 

w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) w Wydziale Śledczym w Królewskiej 

Hucie (późniejsza nazwa Chorzów). Od 16.05.1939 r. pełnił służbę w Wydziale 

Śledczym w Cieszynie. W lipcu 1939 r. został przeniesiony do Wydziału Śledczego 
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we Frysztacie, gdzie zastał go wybuch wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/2 z kwietnia 1940, poz. 10, t. 

5992.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 86; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 116. 

 

KORNBLUM LEOPOLD, 

Zamieszkały w Orłowej. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 
 

KORNBLUM HANA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana prawdopodobnie z powodu czystek rasowych 

i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KORNBLUM ZIGFRID ISRAEL, 

Urodzony 28.09.1906 r. we Frysztacie, zamieszkały w Dębicy, syn Leopolda i Hindele z 

d. Steuer. Aresztowany w nieustalonych okolicznościach i przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 26.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

11229/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:20, 

określenie przyczyny zgonu to: „Grippe” (grypa). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 727. 
 

KORNFELD ELISKA, 

Urodzona 30.09.1912 r. we Frysztacie i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła 3.07.1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

KORNFELD HERTA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

24.05.1940 r. przewieziona do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data i 

okoliczności śmierci tej więźniarki.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 
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KORNFELD MALWINA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

24.05.1940 r. przewieziona do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data i 

okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

KORNHAUSER ILSA, 

Urodzona 9.10.1900 r. w Karwinie II i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd przewieziona do KL Auschwitz gdzie zginęła – 

nieznana jest data oraz okoliczność śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 

Karwina cz.1 (047). 

 

KORNHAUSER JÓZEF, 

Urodzony 8.06.1909 r., zamieszkały w Nowym Boguminie, mechanik 

samochodowy. Aresztowany z powodu czystek rasowych i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca 

uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KORNHAUSER KAROLINA, 

Urodzona 22.11.1875 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KORNHAUSER MAKS, 

Urodzony i zamieszkały w Karwinie II. Aresztowany z powodu czystek rasowych wraz 

z żoną Olgą oraz córką Ilzą, i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (047). 
 

KORNHAUSER MARKUS, 

Urodzony 23.06.1886 r. w Tomaszkowicich, zamieszkały w Karwinie. Aresztowany 

27.10.1939 r. prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i przetransportowany do 

więzienia w Nisku, gdzie zginął – nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 

 

KORNHAUSER NATHAN, 

Urodzony 31.01.1878 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (126); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 133. 
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KORNHAUSER OLGA, 

Urodzona 21.09.1900 r. w Karwinie i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana 

29.06.1942 r. prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i uwięziona w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, i 

tam zginęła - nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 

 

KORNHAUSER OLGA, 

Urodzona 16.06.1922 r. w Karwinie i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana 

z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd przewieziona do KL Auschwitz gdzie zginęła – nieznana jest 

data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (047). 

 

KORNHAUSER REGINA, 

Zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KORNUTA ELŻBIETA z d. ROJCZYK, 

Urodzona 24.10.1900 r. w Trzyńcu, córka Jana i Marii z d. Ratajczyk, zamieszkała 

w Ropicy, narodowości polskiej, urzędniczka. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowana 20.06.1944 r. razem z mężem Piotrem i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

w listopadzie 1944 r. przetransportowana do KL Ravensbrück, gdzie zginęła w 

kwietniu 1945 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 199; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 

 

KORNUTA JÓZEF, 

Urodzony 1.03.1905 r. w Trzyńcu, zamieszkały w Karpętnej (nr 

100), hutnik. Dwukrotnie aresztowany. Pierwszy raz aresztowany 

6.09.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do 

KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 149329.  

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. Drugi raz aresztowany 25.08.1944 r. i więziony do 

25.10.1944 r. w obozie karnym w Łazach (w Straflagrze). Nieznany jest dalszy los 

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

r., s. 394; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (316). 
 

KORNUTA PIOTR, 

Urodzony 5.04.1880 r. w Trzyńcu, narodowości polskiej. Ukończył 6 klas szkoły 

ludowej w Trzyńcu, a następnie uczył się zawodu ślusarza w hucie, gdzie w 
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wypadku stracił oko. Od wczesnej młodości związał się z ruchem socjalistycznym i 

Zarządem Związku Metalowców w Trzyńcu - działacz PPSD Śląska. Po pierwszej 

wojnie światowej działał w PSPR. Przez cały okres funkcjonowania Domu 

Robotniczego w Trzyńcu (1908-1939) był jego etatowym gospodarzem, urzędnik, 

wybitny działacz socjalistyczny i narodowy w pow. trzynieckim. W okresie 

międzywojennym należał do szeregu polskich organizacji na Zaolziu, m.in. do 

Polskiego Stowarzyszenia Robotniczego Oświatowo-Gimnastycznego „Siła”, 

Rodziny Opiekuńczej, Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski”, członek Rady 

Nadzorczej Centralnej Spółdzielni Spożywców w Łazach, od 1935 r. członek ZG 

Macierzy Szkolnej, długoletni członek Urzędu Gminnego w Trzyńcu, zastępca 

burmistrza, a od 1933 r. burmistrz Trzyńca. Po przyłączeniu Zaolzia do Polski został 

wybrany przewodniczącym Okręgowego Komitetu Obwodowego PPS w Cieszynie. 

Od początku okupacji hitlerowskiej natychmiast działał w ruchu oporu - był 

komendantem oddziału Gwardia Ludowa PPS okręgu trzynieckiego. Aresztowany 

19.07.1944 r. i więziony w Cieszynie, Katowicach, a następnie przetransportowany 

do KL Auschwitz, gdzie zginął - rozstrzelany 5.01.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 716; Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 149; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 

 

KORPAK RUDOLF, pseud. „Emil”, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 8.08.1889 r. w Dąbrowie, zamieszkały w Piotrowicach, narodowości 

polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

16.03.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 7.07.1944 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 189414. Zginął 29.09.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r. s. 478; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (283); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 155; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 153. 

 

KORPOK PIOTR, 

Urodzony 28.04.1896 r. w Siemianowicach, syn Wojciecha i 

Rozalii z d. Kwoczalla. Ukończył szkołę powszechną, ślusarz. W 

armii niemieckiej służył w latach 1916-1918, telegrafista. Od 

1.04.1925 r. w służbie Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) - z 

przydziałem do Komendy Rezerwy w Katowicach.  

Początkowo służył w pow. lublinieckim od 17.04.1925 do 24.09.1926 r. na 

Posterunku w Piasku, następnie na Posterunku w Kośmidrach do 1.07.1927 r. 

Przeniesiony do Komisariatu w Roździeniu od 1931 r. (późniejsza nazwa Szopienice 

pow. Katowicki). Od 23.12.1938 r. służył i w Komisariacie w Nowym Boguminie, a 

stamtąd w lipcu 1939 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej we Frysztacie, 
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gdzie służył do września 1939 r. Był członkiem Śląskiego Komitetu Opieki 

Kulturalnej nad Polakami w Czechosłowacji w Katowicach. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 29, s. 268, t. 

2388. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 87; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 117. 
 

KORZEC ANTONI, 

Urodzony 10.04.1897 r. w Krasnej, syn Pawła i Marii z d. Śliż. 

Służbę rozpoczął w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego 

od 25.11.1918 do 5.05.1922 r. Od 1.12.1923 do 30.04.1925 r. był 

zatrudniony jako urzędnik kontraktowy w biurze meldunkowym w 

Wirku pow. katowickim.  

Służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) pełnił od 15.10.1927 r. jako 

woźny w Komendzie Powiatowej w Cieszynie. Od 15.04.1928 r. służył w 

Komendzie Powiatowej w Świętochłowicach. Posterunkowym mianowany 

1.03.1929 r. i przydzielony na Posterunek w Orzegowie pow. świętochłowicki. Tam 

służył do 20.12.1938 r., następnie przeniesiony na Posterunek w Łazach, gdzie 

został do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany 

przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/3 z kwietna 1940, poz. 88, s. 67, 

t. 3037. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 87; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 117. 
 

KORZEC DORA, 

Urodzona 18.01.1904 r. w Gródku i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Prawdopodobnie, w marszu ewakuacyjnym dostała się do 

Bergen-Belsen, skąd uwolniona została w maju 1945 r. przez wojska alianckie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (264). 

 

KOSIATY JAN ZYGMUNT, 

 



 140 

Urodzony 23.06.1901 r. w Zbyszycach pow. nowosądecki, syn Jana 

i Jadwigi z d. Michalski. Kapitan służby stałej w 1933 r. Członek 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1918 r. służył ochotniczo w 

Legii Studenckiej w Nowym Sączu, następnie w 1 psp. Uczestnik 

wojny polsko-bolszewickiej w kompanii sztabowej 7 Dywizji 

Piechoty.  

W 1924 r. przydzielony do 4 psp Cieszyn, od 1938 r. dowódca kompanii w baonie 

Korpusu Ochrony Pogranicza „Wołożyn”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 

medalami 1918-1920 i 10-lecia. W 1939 r. dowódca 9 kompanii 207 pułku piechoty 

rezerwy. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc w 

obronie Lwowa dostał się do sowieckiej niewoli, zginał wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wysłał list do rodziny ze Starobielska nr-em 1638.  
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 77. 
 

KOSMALA WACŁAW, 

Urodzony 21.09.1909 r. w Starym Dworze pow. domażlicki (obecnie Republika 

Czeska), syn Wawrzyńca i Marii z d. Błaszczyk. Podporucznik rezerwy w 1936 r. 

Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Ostrowcu pow. 

opatowski w 1930 r. Był nauczycielem w Ożarowie i Wszechświętem pow. 

opatowski. Działacz społeczny. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii 

w Grudziądzu w 1931 r. Kilkakrotnie odbywał ćwiczenia rezerwy w 20 pułku 

ułanów w Rzeszowie, dokąd został przydzielony. Tam również zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostawszy się na terenach wschodnich i 

do sowieckiej niewoli, zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Z obozu internowania w Kamionce Strumiłowej napisał rodzicom, 

że jeńcy będą wywiezieni w kierunku Kijowa, pisał również z Kozielska. Wpisany 

na LW z Kozielska 025/3 z 9.04.1940, poz. 59, t. 3625. W Katyniu 

niezidentyfikowany.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 48. 
 

KOSNOWSKI EMIL, 

Urodzony 21.08.1896 r. w Ostrawie Śl. i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Franciszka i Franciszki z d. Brezina. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 28.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11706/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:20, określenie 

przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1135; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1204. 
 

KOSTKA ADAM, 

Urodzony 4.01.1920 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości – dzielnica Za 

Kamieniem (nr 200), syn Jerzego i Marii, narodowości polskiej, hutnik. W młodości 

bardzo aktywny działacz harcerski w Bystrzycy - przyboczny Drużyny Harcerzy.  
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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 w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

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 JAN, 

Urodzony 10.12.1924 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 126), syn Jana, narodowości polskiej, robotnik 

rolny. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 15.02.1945 r. przez gestapowca Ringla z Bystrzycy. 

Przetransportowany do więzienia w Cieszynie, a następnie 

wywieziony na Żydowski cmentarz i tam rozstrzelany 22.02.1945 

r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (089); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135. 
 

KOSTKA PAWEŁ, 
Urodzony 26.11.1907 r. w Nydku, zamieszkały w Tyrze (nr 35), narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany 6.09.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do 

KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 149336. Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. – nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 395; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (292); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135. 
 

KOSTKA PIOTR, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 7.12.1902 r. w Turzy k/Raciborza, narodowości polskiej, urzędnik 

pocztowy, zamieszkały we Frysztacie. Brał udział we wszystkich powstaniach 

górnośląskich. Od początku okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej AK, współpracował w konspiracji z Józefem Kochem, 

Wilhelmem Golasowskim. Aresztowany 16.03.1943 r. i więziony we Frysztacie, a 

stamtąd przetransportowany do Cieszyna. Po wstępnym śledztwie, w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 26.05.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 123027. Zginął 25.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23307/1943 – potwierdzonego przez lekarza 
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obozowego, zmarł o godz. 15:05, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, 
s. 688; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 795; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Wydawnictwo 

Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, 1992 r, s. 450; 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. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 66. 
 

KOSZMIDER RUDOLF, 

Urodzony 15.05.1914 r. w Bystrzycy, syn Jana i Ewy z d. Szromka. Ukończył trzy 

klasy szkoły wydziałowej, robotnik. W armii czechosłowackiej służył od 1.10.1935 

do 15.07.1937 r., a służbę ukończył w stopniu plutonowego. W Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) od 15.11.1938 r. - został przydzielony do pow. 

frysztackiego. Pracował w Komisariacie w Nowym Boguminie, stamtąd 14.04.1939 

r. przeniesiony na Posterunek w Rychwałdzie, gdzie został do września 1939 r. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/4 z 13.04.1940, poz. 24, t. 3109.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 87; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 117. 

 

KOT JAN, 

Urodzony 19.06.1895 r. w Piotrowicach i zamieszkały w tej miejscowości (nr 270), 

narodowości polskiej, robotnik w fabryce chemicznej w Piotrowicach. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 22.04.1940 r. i po 

krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 8.02.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (283); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 155; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 153. 

 

KOT OTYLIA, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 1.06.1926 r. w Lutyni Dolnej. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. 

Dnia 18.01.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 74634. 

Nieznany jest dalszy los tej więźniarki. 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 610. 

 

KOTA ZOFIA, 

Urodzona 20.09.1899 r., zamieszkała w Lutyni Dolnej. Aresztowana 9.08.1943 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 28.02.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 70. 
 

KOTARBA GABRIEL, 

Urodzony 4.03.1901 r. w Porębie, zamieszkały w Pietwałdzie, syn Simona i Teresy 

z d. Padura, narodowości polskiej, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany 25.08.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął przez rozstrzelanie 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33189/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:01, 

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

r., s. 699; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 189; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

158; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 149. 
 

KOTARBA MARIA, 

Urodzona 7.01.1902 r. w Pietwałdzie i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 185, nr 218). Aresztowana 1.09.1943 r. za 

udział syna w ruchu oporu i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 9.09.1943 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz. Od 18.05.1945 r. brała udział w 

marszu ewakuacyjnym więźniów i 25.01.1945 r. dostała się do 

KL Ravensbrück, od 13.02.1945 r. w KL Neustadt-Glewe36. 

Odzyskała wolność 3.05.1945 r. Zmarła w 1.09.1953 r. 

Postscriptum: 25.08.1943 r. gestapo przybyło aresztować syna Władysława który 

wyskoczył oknem – lecz podczas strzelaniny został zastrzelony. Na drugi dzień wraz 

z Maria aresztowano jej męża Gabriela Kotarbę (ur. w 1904 r.) i który zginął w KL 

Auschwitz 29.11.1943 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KOTARBA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 23.02.1908 r. w Łazach, zamieszkały w Karwinie-Nowy Jork (nr 381), 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 27.11.1942 r. za działalność w ruchu 

oporu – organizacji komunistycznej KPCz. Po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął przez rozstrzelanie w komorze krematorium I (wraz z innymi 51 Polakami) - 

z wyroku wydanego na posiedzeniu sądu doraźnego z dnia 29.03.1943 r. (zginął 

tego samego dnia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 677; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (049); 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. 

                                                      
36 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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KOTARBA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 11.08.1922 r. w Pietwałdzie, narodowości polskiej, student - później 

górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i 

rozstrzelany przez gestapo 25.03.1943 r. - w Pietwałdzie. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 149. 

 

KOTAS JAN, 
Urodzony w 1875 r. w Rzece, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, nauczyciel w 

Dąbrowie do 1920 r. Następnie, od 1920 do 1939 r. był nauczycielem w Jaworzu 

pow. bielski. Aresztowany w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia 

Montelupich w Krakowie – gdzie doczekał się wyzwolenia. Od 1945 r. zamieszkał 

w Czeskim Cieszynie. Zmarł w 1958 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór 1 Bielsko. 

 

KOTAS JAN, 

Urodzony 6.06.1909 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w 

Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Absolwent Polskiego 

Gimnazjum w Orłowej, a uzupełniał studia w Polskim Seminarium 

Nauczycielskim w Ostrawie. Rozpoczął pracę nauczyciela w Raju, 

zaś w latach 1934-1936 w Gnojniku, następnie nauczyciel Polskiej 

Szkoły Wydziałowej w Czeskim Cieszynie, gdzie pracował do 

wybuchu wojny.  

Aresztowany 11.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd 14.04.1940 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 3613. Zwolniony z obozu 

23.10.1941 r. – zatrudniony jako robotnik firmy Kozer w hucie żelaza w Trzyńcu i 

w biurze w Czeskim Cieszynie. Po wyzwoleniu wrócił do szkolnictwa. W latach 

1945-1948 był jednocześnie nauczycielem Polskiego Gimnazjum i Polskiej Szkoły 

Wydziałowej w Czeskim Cieszynie. W tym okresie ukończył studia zaoczne na 

Uniwersytecie w Brnie oraz fakultet pedagogiczny w Ołomuńcu. Był doskonałym 

metodykiem i wizytatorem polskich szkół na Zaolziu, był także wybitną postacią w 

życiu oświatowym i kulturalnym PZKO. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 153. 

 

KOTAS JAN, 

Urodzony w 1912 r. w Tyrze, wpierw zamieszkały w tej 

miejscowości, a następnie w Wędryni (nr 254), narodowości 

polskiej, ślusarz w hucie trzynieckiej. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. W 1942 r. 

przymusowo wcielony do Wehrmachtu i przy najbliższej okazji 

1.10.1943 r. przeszedł w okolicy Borysowa do partyzantów 

sowieckich.  

Poległ w walce z hitlerowcami 12.03.1944 r. – razem z innymi 39-cioma 

partyzantami. (W walce tej zginęło także 3 innych polaków ze Śląska 

Cieszyńskiego: Kojzar Jerzy z Jabłonkowa, Gorgol z Frysztatu i Jan Kotas). 
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Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 188; Archiwum dr. n. 
med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (289); T.4, cz.9 (066). 

 

KOTAS RUDOLF, 

Urodzony i zamieszkały w Mostach (nr 16), pracownik ubezpieczalni. Aresztowany 

i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest 

nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (122). 

 

KOTAS WILHELM, 

Urodzony 9.12.1908 r. w Orłowej, syn Pawła i Joanny z d. Kołek. Ukończył szkołę 

powszechną, subiekt sklepowy. W armii czechosłowackiej odbywał służbę od 

1.10.1928 do 15.06.1930 r., zakończył ją w stopniu strzelca. Do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 10.12.1938 r. We wrześniu 1939 r. służył 

na Posterunku Jastrzębie Dolne pow. rybnicki. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 050/1 z kwietnia 1940, poz. 19, s. 

281, t. 6040. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 88; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 117. 
 

KOTEK BOGUMIŁ, 

Urodzony 6.11.1917 r. w Boguminie, zamieszkały w Nowym Boguminie, kolejarz. 

Aresztowany za przynależność do ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 126; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 45. 
 

KOTLER OSKAR, 

Zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca 

uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KOTRBA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 17.10.1922 r. w Pietwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, student. 

Aresztowany 23.08.1943 r. i zastrzelony przez gestapo podczas aresztowania.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 161. 
 

KOTULA ANNA, 

Urodzona 19.07.1908 r. w Trzanowicach, żona Ludwika, narodowości polskiej, 

nauczycielka przedszkola w Szumbarku (nr 129). Aresztowana 6.08.1944 r. wraz z 



 146 

mężem Ludwikiem oraz Miczkami i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. Następnie, w 

kolejnym transporcie zbiorowym przesłana do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 

6.03.1945 r.  
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 70; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim 

Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 102 wykazu); M. Walczak, 
Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 412-

413; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (545); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 186; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 182. 
 

KOTULA BRUNON, 

Urodzony 10.05.1898 r. w Cierlicku Dolnym, syn Bernarda i Magdaleny z d. 

Szymsza. Uczęszczał do prywatnej Szkoły Wydziałowej Męskiej Macierzy Szkolnej 

w Cieszynie, a w 1913 r. ukończył dwuklasową Uzupełniającą Szkołę Przemysłową. 

W 1912 r. rozpoczął praktykę w polskiej księgarni „Stella” w Cieszynie. Brał udział 

w pierwszej wojnie światowej i walczył na froncie włoskim. Po śmierci ojca i 

powrocie z wojska, objął kierownictwo księgarni założonej przez ojca. Rozwinął 

ożywioną działalność wydawniczą. Księgarnia i jego wydawnictwo stanowiły 

ważny ośrodek oświaty i polskości w Cieszynie. Pełnił funkcję sędziego 

handlowego przy Sądzie Okręgowym w Cieszynie do 1939 r. Aresztowany przez 

gestapo w 1942 r., zaś księgarnia i wydawnictwo zostało zlikwidowane. Zwolniony 

z więzienia (nieznane miejsce uwięzienia) wskutek interwencji Niemców 

cieszyńskich - pracował nadal w Cieszynie. W 1945 r. otworzył ponownie 

księgarnię i prowadził ją do 1950 r., a po jej zlikwidowaniu objął stanowisko 

kierownika księgarni „Domu Książki” w Cieszynie. Od 1946 r. był prezesem 

Związku Kupców w Cieszynie. W 1956 r. przeszedł na rentę inwalidzką, zmarł 

15.03.1961. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 157. 

 

KOTULA EMILIA z d. MICZKA, 

Urodzona 27.12.1898 r. w Szumbarku i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana w sierpniu 1944 r. wspólnie z mężem za udział syna Ludwika Kotuli w 

ruchu oporu. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 6.03.1945 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KOTULA JÓZEF, 

Urodzony w 1896 r. w Cierlicku Górnym, zamieszkały w Stonawie, narodowości 

polskiej, urzędnik. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Zginął 3.09.1939 r. w Małopolsce - w walce z hitlerowskim najeźdźcą. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 170. 

 

KOTULA LUDWIK, 

Urodzony w 1907 r. w Szumbarku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 129), narodowości polskiej, sztygar w kopalni. 

Aresztowany 6.08.1944 r. razem z żoną Anną oraz Miczkami i 

wpierw więziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do 
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więzienia lub obozu koncentracyjnego o nieustalonej nazwie. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (545, 546).  
 

KOUS PAWEŁ, 

Urodzony 23.04.1905 r. w Karwinie, zamieszkały w Dąbrowie, górnik. Członek 

lewicowej organizacji konspiracyjnej KPCz. Aresztowany 17.08.1944 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 13.01.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78. 

 

KOVALČIK MILAN, 

Urodzony 14.05.1897 r., zamieszkały w Pietwałdzie, narodowości czeskiej, urzędnik 

górniczy. Aresztowany 23.10.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 

zginął 18.04.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 

 

KOVACZ (KLEIN) KAROL, 

Urodzony 11.04.1892 r. w Sajószentpéter (Węgry), zamieszkały w Czeskim 

Cieszynie. Uchodząc przed nadciągającym frontem w 1939 r. do Krakowa, tam 

dostał się wraz żoną do getta w Wieliczce, gdzie został zastrzelony 27.08.1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KOVACZ SERENA, 

Urodzona 20.10.1910 r. w Ružomberok, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Uchodząc przed nadciągającym frontem w 1939 r. dotarła wraz z mężem do 

Krakowa, a stamtąd dostała się do getta w Wieliczce, gdzie została zastrzelona 

27.08.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KOWALA ANNA, 

Urodzona 15.07.1920 r. w Bystrzycy n.Olzą i zamieszkała w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu. 

Aresztowana i zastrzelona 24.08.1942 r. na terenie Bystrzycy. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 
 

KOWALCZYK FRANCISZEK, 

Urodzony 4.06.1915 r. w Stanisłowicach, syn Józefa. Posterunkowy Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.). Służbę wykonywał w pow. frysztackim, do 

30.03.1939 r. w Komisariacie w Nowym Boguminie, później w Komisariacie w 

Karwinie, gdzie służył do września 1939 r. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 
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do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 43, s. 268, t. 

1504. Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 10 

tzw. korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 88; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 118; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 177; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 168. 
 

KOWALCZYK PAWEŁ, 

Urodzony 23.01.1909 r. w Gutach i tam zamieszkały (nr 112), narodowości polskiej, 

hutnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. W 

1942 r. przymusowo wcielony do Wehrmachtu, a po kilku tygodniach przy 

okoliczności przyjazdu do domu na urlop, zdezerterował i przyłączył się do walki z 

hitlerowcami jako partyzant. Zastrzelony 16.10.1943 r. przez gestapo w Gutach.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (304); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 70. 
 

KOWALOWSKI FRANCISZEK, 

Urodzony 11.05.1919 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z 

rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149354. Zwolniony z obozu 

17.09.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 396. 

 

KOWALOWSKI JÓZEF, 

Urodzony 9.10.1902 r. w Mostach (nr 472) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany i jako więzień polityczny przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 

 

KOWALOWSKI JÓZEF, 

Urodzony 16.05.1905 r. w Gródku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 160), cieśla, potem kupiec. W 1939 r. (tuż przed 

wybuchem drugiej wojny światowej) ewakuowany w głąb Polski, 

a po powrocie do rodzinnej miejscowości aresztowany na kilka 

dni – oskarżony o posiadanie materiałów wybuchowych i broni. 

Gdy rewizja nie udowodniła oskarżenia – zwolniony do domu.  

Od 1941 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Heidebrecku 

(Kędzierzyna). Po przyjeździe w 1943 r. na urlop, 2.01.1943 r. aresztowany i 

uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 16.01.1943 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.04.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (236); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68. 

 

 



 149 

KOWALOWSKI PAWEŁ, 

Urodzony w 1910 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 107), kierowca 

kolejki elektrycznej Karwina-Ostrawa. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na 

roboty przymusowe do portu w Lubece. Tam w sierpniu 1944 r. przymusowo 

wcielony do Wehrmachtu, i zaraz na drugi dzień przeszedł „na drugą stronę”. 

Walczył z hitlerowcami w Legionach Polskich – do zakończenia wojny w 1945 r. 

Wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (264), Karwina cz.1 (149). 
 

KOWALSKI JAN, 

Urodzony 8.04.1912 r. w miejscowości Końska, syn Józefa i 

Zuzanny, narodowości polskiej. Ukończył szkołę ludową oraz 

wydziałową, a następnie kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1931 r. Pracę 

nauczyciela rozpoczął w szkole podstawowej w Wiśle-Malince, zaś 

od 1938 r. w Hażlachu.  

Bardzo aktywny społecznik - działacz w Macierzy Szkolnej, Związku Strzeleckim 

„Strzelec”, członek Polskiego Związku Zachodniego i Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Cieszynie, sportowiec. Ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy 

w 4 psp w Cieszynie w 1934 r. Przydzielony do 3 psp w Bielsku. Zmobilizowany 

(stopień wojskowy podporucznik) do 3 psp w Bielsku, uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli 17.09.1939 r. pod 

Stanisławowem, zginął w Katyniu 04/05.1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: W styczniu 1940 r. pisał do ojca z Kozielska pocztówkę i list. 

Wpisany na LW z Kozielska 054/3 z 5.05.1940, poz. 18, t. 2966. W Katyniu 

zidentyfikowany pod nrem AM 4078. Przy zwłokach znaleziono legitymację 

urzędniczą.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 51; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 48; M. Walczak, Luidzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 415; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 101 
wykazu); 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. 97. 
 

KOWALSKI KAZIMIERZ, 

Urodzony 24.01.1912 r. w Świedziebnej woj. warszawskie, syn Ignacego i Antoniny 

z d. Czerwiński. Służbę w WP odbywał w latach 1932-1934, starszy strzelec. Do 

Państwowej Policji wstąpił 23.12.1936 r. jako kandydat kontraktowy na 

szeregowego do Grupy Rezerwy PP w Warszawie. Po ukończeniu Normalnej 

Szkoły Fachowej dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski 

15.12.1937 r. został przydzielony do Rezerwy Szeregowych PP przy Komendzie 

Głównej w Żyrardowie pow. błoński. Stąd przeniesiony do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) - posterunkowy od 1937 r. i przydzielony na Posterunek w 

Ropicy, gdzie służył do września 1939 r. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 
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wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/2 z 22.04.1940, poz. 14, t. 4505.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 118. 
 

KOWALSKI PIOTR, 

Urodzony 25.06.1900 r. w Trzcinicy, syn Józefa i Antoniny z d. Odludka. W WP 

służył od 1.01.1919 do 16.12.1921 r. Ukończył szkołę powszechną, górnik. Do 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 16.06.1924 r., został przydzielony 

do Komendy Rezerwy w Katowicach, gdzie służył do 4.09.1924 r. Następnie 

przeniesiony do II Komisariatu w Królewskiej Hucie. Od 1.07.1928 r. skierowany 

do Chorzowa pow. katowicki, gdzie do 30.01.1938 r. służył w Komisariacie 

Granicznym (Bytom-Dworzec). Od 19.12.1938 r. pełnił służbę w I Komisariacie, 

później do 25.07.1939 r. w Komisariacie w Nowym Boguminie. Stamtąd został 

26.07.1939 r. przeniesiony na Posterunek w Jabłonkowie, gdzie służył do wybuchu 

wojny. Odznaczony Medalem Niepodległości. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/2 z 22.04.1940, poz. 6, t. 708. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 118. 
 

KOWALSKI TADEUSZ, 
Urodzony 18.12.1924 r. w Łazach, syn Stanisława i Marianny z d. Heja. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 13.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 14527/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 13:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche 

bei Angina” (niewydolność serca przy anginie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1135; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 985. 
 

KOWOLOWSKI ?, 

Urodzony w 1927 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, robotnik. Aresztowany i osadzony w obozie karnym gdzie 

zginął w 1944 r. - nieznana jest nazwa tego obozu oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 129. 
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KOWARZYK PAWEŁ, 

Urodzony w 1911 r. w Oldrzychowicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, robotnik. Zamordowany w 1943 r. - podczas akcji likwidacji 

upośledzonych przez hitlerowców. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 139. 
 

KOZAK ?, 

Urodzony w 1908 r. w Zabłociu i zamieszkały w tej miejscowości, kierownik 

polskiej szkoły ludowej w Zabłociu. Aresztowany 20.04.1940 r. i uwięziony w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 

następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 10.11.1940 r. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (101). 

 

KOZIEŁ FRANCISZEK, 

Urodzony 21.04.1903 (lub 1904) r. w Suchej Średniej i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 13.01.1943 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Oranienburg, gdzie zginął 12.12.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 164; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 180. 

 

KOZUBEK FRANCISZEK, 

Urodzony 24.01.1909 r. w Pietwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej. Aresztowany 2.12.1941 r. (lub 10.09.1942 r.) i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 7.05.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 

 

KOZYRA ANNA, 

Urodzona 9.06.1907 r. w Cieszynie-Bobrku, ostatnio zamieszkała 

w Cieszynie. Ukończyła powszechną szkołę a następnie 

uczęszczała do szkoły handlowej, której nie ukończyła ze 

względu skromne dochody rodziców. Od początku okupacji 

hitlerowskiej wraz z mężem Rudolfem, działała w ruchu oporu. 

Zdobywała nielegalnie kartki żywnościowe, wysyłała paczki 

żywnościowe więźniom obozów koncentracyjnych, pomagała 

mężowi przy powielaniu ulotek i ich kolportażu.  

Aresztowana razem z mężem 18.11.1941 r. (trzech synów wywieziono na roboty 

przymusowe) i uwięziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück. Odzyskała wolność dopiero po zakończeniu 

wojny – wróciła do domu bardzo schorowana. 

Postscriptum: Trzech jej synów wysłano na roboty przymusowe, zaś mąż Rudolf 

zginął w egzekucji zbiorowej w Cieszynie - Pod Wałką. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOZYRA RUDOLF, 
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Urodzony 16.04.1901 r. w Bażanowicach, mąż Anny. Ukończył 

szkołę powszechną a następnie wydziałową, a ze względu na 

skromne dochody rodziców dalszej nauki nie kontynuował. 

Pracował w cieszyńskim browarze, a następnie w firmie wyrobów 

wafli. Od 1921 r. członek Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1931 

r. podjął pracę woźnego w Magistracie Miasta Cieszyna. Od 

początku okupacji działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ.  

Należał do sekcji propagandy i powielał a także kolportował ulotki – współpracując 

w konspiracji z żoną Anną. Aresztowany 18.11.1941 r. razem z żoną i uwięziony w 

cieszyńskim gestapo, a stamtąd wywieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie odesłany do więzienia w Cieszynie i 

następnie – tego samego dnia tj. 23.03.1942 r. powieszony w egzekucji zbiorowej - 

publicznej Pod Wałką. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KOŻDOŃ FERDYNAND, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 18.11.1896 r. w Ostrawie Śl., zamieszkały w Morawskiej Ostrawie, syn 

Karola i Anny z d. Kamińska. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21312. Zginął 

20.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1435/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:00, 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. 125; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1435. 

 

KOŻDOŃ WALTER FRYDERYK, 

Urodzony 19.07.1908 r. w Wędryni, syn Andrzeja i Aurelii z d. 

Lacyna. Absolwent gimnazjum w Cieszynie. Technik mechanik, 

zamieszkały w Cieszynie. Absolwent Szkoły Podchorążych 

Rezerwy w 1931 r. - podporucznik rezerwy. Przydzielony do 4 

psp Cieszyn, gdzie w 1938 r. odbył ćwiczenia rezerwy jako 

dowódca plutonu.  

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 Listę Starobielska pod nrem 1829. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 77. 
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KOŻUCH IZRAEL, pseud. „Bezin”, 

Urodzony 15.01.1921 r. w Sosnowcu. Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie odesłany do KL 

Auschwitz. Dnia 26.10.1943 r. razem z 9 innymi ofiarami skazanymi na śmierć z 

KL Auschwitz i Mysłowic - przywieziony do Mostów k/Jabłonkowa i tam o godz. 

13:20 powieszony w egzekucji zbiorowej. Po egzekucji hitlerowcy pojechali z 

ciałami załadowanymi na samochód - do gospody w Jabłonkowie, i gdy oni 

oddawali się pijaństwu, samochód z trupami stał przed gospodą. Po libacji, 

samochód pojechał 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: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (026, 250). 

 

KOŻUSZNIK AMALIA, 

Urodzona 17.11.1890 r. w Suchej Dolnej i zamieszkała w tej miejscowości. W 

czasie okupacji hitlerowskiej wywłaszczona oraz wysiedlona ze swojego domu w 

Karwinie, i zmuszona do zamieszkania w Suchej dolnej (nr 173). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (540). 

 

KOŻUSZNIK JAN, 

Urodzony 19.10.1893 r. w miejscowości Sucha Dolna, mieszkaniec Cieszyna. 

Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940 

r. Tego dnia, odbyła się w KL Auschwitz pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie. 

Polaków w liczbie 40 osób, którym zarzucano akty gwałtu i napady na 

funkcjonariuszy policji w Katowicach, osobiście wyznaczył (wybrał) do 

rozstrzelania Reichsführer SS Himmler – z czterech list jakie przekazało mu 

Statspolizeileitstelle w Katowicach. Egzekucji dokonano o godz. 12:00 i trwała 20 

minut, rozstrzeliwania dokonywali dwaj esesmani.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 647; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r., s. 36. 

 

KOŻUSZNIK JAN, 

Urodzony 27.04.1896 r. w Błędowicach, syn Jerzego. Początkowo służył do 

14.07.1922 r. w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, skąd 1.07.1929 r. w 

stopniu starszego posterunkowego przeszedł do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.). Był komendantem w pow. pszczyńskim: na Posterunku w Wyrach w latach 

1928-1933, Mizerowie od 16.10.1933 r. i Paniokach od 7.04.1936 r. W 1939 r. 

pełnił służbę komendanta na Posterunku w Ropicy. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 
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Postscriptum: Jedyną wiadomość o jego pobycie w Ostaszkowie przekazał w liście 

stamtąd jego siostrzeniec Emil Stefan z Suchej Dolnej. Wpisany na LW z 

Ostaszkowa 037/1 z 20.04.1940, poz. 3, t. 1903. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 88; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 118. 
 

KOŻUSZNIK JÓZEF, 

Urodzony 20.05.1879 r. w Suchej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 7.02.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 74; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 173. 

 

KOŻUSZNIK LEOPOLD, 

Urodzony 6.09.1902 r. w Orłowej, zamieszkały w Czeskim 

Cieszynie, syn Adolfa, narodowości polskiej. Urzędnik bankowy. 

Ukończył Gimnazjum w Orłowej (6 lat), potem w latach 1921 do 

1922 studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Bielsku. Od 

1923 r. pracował jako pracownik umysłowy we Frysztacie - był 

kasjerem do 1937 r. 

Aresztowany 15.04.1940 r. w Jabłonkowie i tam więziony dwa dni (w sądzie w 

Jabłonkowie) oraz kolejno więziony w Nawsiu – w byłej polskiej szkole 

wydziałowej. Następnie 20.04.1940 r przewieziono go do siedziby gestapo w 

Cieszynie. Tam, podczas rejestracji zaproponowano mu podpisanie Volkslisty. Po 

odmowie jej przyjęcia, w transporcie zbiorowym 24.04.1940 r. przewieziony do KL 

Dachau i zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 6576. 

Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i zarejestrowany jako więzień nr 

3954. Zwolniony z obozu 16.10.1941 r. - ciężko chory. Po powrocie w rodzinne 

strony pracował w spółdzielni spożywczej pod zarządem niemieckim w Orłowej. Po 

wyzwoleniu wrócił do pracy w Banku. Zmarł 22.03.1966 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (050, 051, 130). 

 

KOŻUSZNIK LEOPOLD, 

Urodzony 6.09.1904 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 390), narodowości polskiej, górnik. Zginął 

6.08.1944 r. – zastrzelony razem z synem Zenonem (ur. 

2.10.1927 r.) w swoim domu na oczach żony. W tym dniu gestapo 

zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie dwóch 

oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcę - rozstrzelano 36 

mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (459); 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. 
 

KOŻUSZNIK LUDWIK, 

Urodzony 12.08.1903 r. w Suchej Dolnej, zamieszkały w Domasłowicach Dolnych - 

Na Wołowcu, narodowości polskiej, górnik kopalni „Barbara” w Karwinie. 
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Aresztowany 6.08.1944 r. w drodze do pracy i osadzony w więzieniu gestapo w 

Cieszynie, gdzie został rozstrzelany 5.01.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (593, 613); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 63. 
 

KOŻUSZNIK MARIA, 

Urodzona i zamieszkała w Domasławicach Dolnych (nr 73). Aresztowana 6.08.1944 

r. i więziona przez gestapo w Cieszynie, zwolniona do domu 20.08.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (614). 

 

KOŻUSZNIK OSKAR, 

Urodzony i zamieszkały w Suchej Średniej, nauczyciel. Po ukończeniu szkoły 

ludowej, kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura 

w 1935 r. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (540). 
 

KOŻUSZNIK PAWEŁ, 

Urodzony 8.11.1880 r. w Żukowie Dolnym, syn Józefa i Anny. W rodzinnej wiosce 

uczęszczał do jednoklasowej szkoły, a później do cieszyńskiego gimnazjum i 

zaliczył dwa lata Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku. Śmierć 

rodziców i trudne warunki materialne zmusiły go do zrezygnowania z nauki i 

podjęcia pracy w kamieniołomach. Dalszą naukę kontynuował jako samouk - 

rozpoczął zdobywanie wiedzy rolniczej, kończąc szkołę Towarzystwa Rolniczego, a 

potem Szkołę Mleczarską w Pruszkowie. Po uzupełnieniu wykształcenia, przez 

dwadzieścia cztery lata pracował w Towarzystwie Rolniczym dla Księstwa 

Cieszyńskiego sprawując funkcję sekretarza i instruktora. Współpracował z 

Towarzystwem Ogrodniczym i jego organem „Hasło Ogrodnicze”, publikując na 

jego łamach swoje artykuły. Był także sekretarzem Związku Polskich 

Samodzielnych Rzemieślników i prezesem Spółdzielczej Kasy Rzemieślniczej. 

Przez wiele lat był gospodarzem Czytelni Ludowej i Domu Narodowego oraz 

przewodniczącym Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej. Należał do czynnych 

członków „Sokoła” i Macierzy Szkolnej. W latach 1938/1939 był redaktorem 

„Głosu Stanu Średniego”. Podczas okupacji hitlerowskiej aresztowany i więziony w 

KL Skrochowice. Po odzyskaniu wolności, udzielał się społecznie w społeczności 

ewangelickiej. Zmarł 28.01.1963 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 134. 
 

KOŻUSZNIK ZENON, 

Urodzony 2.10.1927 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 390), narodowości polskiej, syn Leopolda, 

górnik. Zginął 6.08.1944 r. – zastrzelony na oczach matki w 

swoim domu razem z ojcem Leopoldem (ur.6.09.1904 r.). W tym 

dniu gestapo zorganizowało zbiorową akcję odwetową za zabicie 

dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich kierowcę - 

rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich wsi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (459); 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. 
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KOŹBIAŁ KLEMENS, 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 

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 17.09.1939 r. dostał 

się 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. wciągnięty do działalności w ruchu oporu 

– organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 16.03.1943 r. i uwięziony w 

Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie, 22.05.1944 r. przewieziony do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 188073. Następnego dnia tj. 

23.05.1944 r. przetransportowany został do KL Buchenwald, a dalej – od 

12.08.1944 r. przeniesiony do więzienia w Katowicach, a stamtąd do Bytomia. Brał 

udział w ewakuacji więźniów w głąb Niemiec i w trakcie marszu wyzwolony przez 

Armię Czerwoną. Powrócił do Cieszyna i 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. Zmarł 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 orłowskiego – 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. 

 

KRAINA HENRYK, 

Urodzony 27.11.1386 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – w 

komunistycznej organizacji KPCz. Aresztowany 20.02.1943 r. i po uwięzieniu przez 
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gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Ravensbrück, gdzie zginął 7.07.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 
 

KRAINA JAN, 

Urodzony 5.01.1874 r. w Suchej Średniej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, górnik kopalni „Barbara” w Karwinie. Aresztowany 

7.09.1939 r. i więziony w piwnicy ratusza w Karwinie, a następnie rozstrzelany 

18.09.1939 r. (razem z 11-toma innymi osobami) w lesie koło kopalni „Barbara” w 

Karwinie. Po wojnie, 2.09.1945 r. dokonano ekshumacji zwłok 12 zamordowanych 

– i pochowano ich w uroczystym pogrzebie w Suchej Średniej (pochowani we 

wspólnej mogile). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (521), Karwina cz.1 (049); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 180. 

 

KRAINA JAN, 

Urodzony 10.03.1923 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 739), 

narodowości polskiej, urzędnik w Łazach. W okresie okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo 12.07.1943 r. i po uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 29.02.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 705; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (049); 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. 

 

KRAINA JÓZEF, 

Urodzony 26.11.1911 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w 

Żywocicach (nr 38), narodowości polskiej, górnik w kopalni w 

Suchej Górnej. Gestapo i niemiecka policja rozstrzelała go 

6.08.1944 r. we własnym domu i na oczach swojej rodziny. W 

tym bowiem dniu gestapo zorganizowało zbiorową akcję 

odwetową za zabicie dwóch oficerów cieszyńskiego gestapo i ich 

kierowcę - rozstrzelano 36 mieszkańców Żywocic i sąsiednich 

wsi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (480), T.9, cz.19 (594); 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. 
 

KRAJINA PAWEŁ, 

Urodzony 13.01.1906 r., zamieszkały w Pietwałdzie, narodowości czeskiej, technik. 

Aresztowany 10.06.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 24.02.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 
 

KRAKOWSKI JÓZEF, 

Urodzony 29.12.1903 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II, syn Franciszka i 

Filomeny z d. Wawrzyczek, narodowości polskiej, kolejarz – dyżurny ruchu na 
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stacji kolejowej w Cieszynie i w Trzyńcu. W okresie okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo 10.11.1942 r. i więziony w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Następnie, po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz. 

Zginał 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23422/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł 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. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 908; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (049); 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. 
 

KRAM KAMILA z d. PILZNER, 

Urodzona w 1891 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona do KL Majdanek, 

gdzie zginęła 9.03.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRÄMER REGINA, 

Urodzona 22.11.1869 r. w Zawoi, zamieszkała we Frysztacie. Aresztowana w 

kwietniu 1942 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła – nieznana data oraz okoliczności jej śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

KRAMSEK FERDYNAND, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 29.10.1914 r. w Porębie k/Orłowej, syn Ferdynanda i Zofii z d. Giecek. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 11.01.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 86099. Zginął 27.02.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 11801/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to: 

„Lungenentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 249; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1299. 

 

KRAUS FRYDERYK, pseud. „Fryderyk Karst”, 

Urodzony 27.06.1900 r. w Trzyńcu, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Augusta 

i Zuzanny z d. Turoń, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej w 

Trzyńcu, w 1914 r. podjął pracę w miejscowej hucie - gdzie pracował do 1922 r. Od 

wczesnej młodości brał czynny udział w ruchu socjalistycznym Śląska 

Cieszyńskiego, był członkiem robotniczego stowarzyszenia Kulturalno-
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Oświatowego „Siła”, a w kilka lat później wstąpił do PPSD. W 1921 r. brał czynny 

udział w powołaniu do życia organizacji komunistycznej w trzynieckim ośrodku 

przemysłowym. W 1922 r. wybrany członkiem Komitetu Obwodu powiatu 

cieszyńskiego i frysztackiego, rok później mianowany sekretarzem KPCz w 

Trzyńcu. Od 1927 do 1929 r. był członkiem Komitetu Centralnego KPCz. W 1938 r. 

więziony przez władze sanacyjne. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany 5.06.1940 r. przez zdradę, więziony w Ostrawie, 

Raciborzu, Opawie, a po wstępnych przesłuchaniach w tych więzieniach przesłany 

do KL Auschwitz, gdzie zginął 21.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33201/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, 

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. 665; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 195; 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 3, wyd. 1998 r., s. 135; Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 
 

KRAUS JÓZEF, 

Urodzony 5.01.1887 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w miejscowości Końska, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 22.08.1944 r. za udzielenie pomocy 

jeńcom radzieckim. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau (lub Gross-Rosen), gdzie 10.02.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 
 

KRAUS WIKTOR, 

Urodzony 28.05.1918 r., w Stojanach pow. radzichowski, syn Juliana i Józefy z d. 

Najdowski, zamieszkały w Cieszynie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 24.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24102/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie 

przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 102. 

 

KREMER EUGENIUSZ, 

Urodzony 21.11.1909 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości – Karwina II 

(nr 800), narodowości polskiej, górnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany 9.11.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął – rozstrzelany 15.01.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (049); 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. 

 

KREMER OSWALD, 

Urodzony 11.04.1912 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (837). 

Aresztowany i więziony 28.08.1942 r. w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Odzyskał wolność 27.04.1945 r. tj. 

gdzieś na trasie marszu ewakuacyjnego. Wrócił do domu 17.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (149). 
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KREMIEC EDWARD, 

Urodzony 2.10.1909 r. w Darkowie, syn Pawła i Barbary z d. Broda. Posterunkowy 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.). We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w 

Komisariacie w Cieszynie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/2 z 13.04.1940, poz. 85, t. 270.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 119. 

 

KŘESTAN WŁADYSŁAW, 

Urodzony 29.10.1899 r. w Cieszynie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości 

polskiej, nauczyciel, Przed wojną prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 28.10.1941 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 7.05.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
 

KREUZWIRTH EDYTA z d. HOLZER, 

Urodzona 2.09.1909 r. w Dziedzicach pow. bielski, zamieszkała w Zawadzie. 

Aresztowana 21.05.1940 r. z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190. 

 

KREUZWIRTH HERMAN, 

Urodzony 2.02.1867 r. w Porębie, zamieszkały w Zawadzie. Aresztowany w marcu 

1943 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie w tym 

samym roku zginął. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190. 
 

KREUZWIRTH IDA, 

Urodzona 13.10.1911 r. w Zawadzie i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana 

w październiku 1943 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła – nieznane są data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190. 

 

KREUZWIRTH JULIUS, 

Urodzony 18.05.1914 r. w Zawadzie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany na początku okupacji w 1939 r. z powodu czystek rasowych i 
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przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190. 
 

KREUZWIRTH MARTA, 

Urodzona 7.04.1909 r. we Frydku, zamieszkała w Zawadzie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia w Cieszynie, stamtąd w 

sierpniu 1942 r. wysłana w transporcie zbiorowym do KL Terezin. Następnie, 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190. 

 

KREUZWIRTH ZOFIA, 

Urodzona 30.09.1873 r. w Wierzniowicach, zamieszkała w Zawadzie. Aresztowana 

w marcu 1943 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190. 
 

KREUZWIRTH (małżonka ARNOSTA), 

Zamieszkała w Zawadzie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 191. 

 

KRĘŻELOK JÓZEF, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 9). W okresie okupacji hitlerowskiej wywieziony na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 
 

KRĘŻELOK MARIA z d. ŚWIERCZEK, 

Urodzona 18.03.1921 r. w Piosku (nr 146) i zamieszkała w tej miejscowości, żona 

Pawła. Aresztowana przez gestapo w 1944 r. za to, że jej mąż nie wrócił z urlopu do 

jednostki wojskowej. Więziona w więzieniu gestapo w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. Odzyskała wolność w 1945 

r. – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (185). 

 

KRĘŻELOK PAWEŁ, 

Urodzony w 1915 r. w Piosku (146) i zamieszkały w tej miejscowości. Przymusowo 

wcielony do Wehrmachtu, lecz po przyjeździe na urlop zdezerterował i poszedł do 

partyzantów - walczył w ich szeregach aż do końca okupacji hitlerowskiej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (185). 

 

KRIBEK ARNOLD, 

Zamieszkały w Jabłonkowie-Rynek, technik-dentysta. Aresztowany z powodów 

rasowych (żydowskie pochodzenie żony) i przetransportowany do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie, wrócił do domu. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (072). 
 

KRIBEK HERTA, 

Urodzona 3.03.1909 r. zamieszkała w Jabłonkowie – żona 

dentysty. Aresztowana 23.06.1944 r. z przyczyn rasowych i 

więziona w Pradze, a stamtąd 31.01.1945 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziona do KL Terezin gdzie przebywała do 

19.05.1945 r. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do 

domu. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (072). 
 

KRIESER GUSTINA, 

Urodzona 27.01.1916 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i umieszczona w zakładzie 

psychiatrycznym w Opawie, gdzie zginęła w 1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRIESER CHAVA z d. HOJDA, 

Urodzona 2.06.1891 r. w Mysłowicach, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRIESER NATALIA, 

Urodzona 10.12.1889 r. w Nowym Sączu, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana na początku okupacji hitlerowskiej w 1939 r. z powodu czystek 

rasowych i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd przewieziona w 

transporcie zbiorowym do getta w Tarnowie, gdzie zginęła 12.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRIESER RUŽENA, 

Urodzona 16.05.1920 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Pod koniec 

sierpnia w 1939 r. uciekła na wschód przed nadciągającym hitlerowskim agresorem. 

Dostawszy się w okolice Tarnowa, tam aresztowana 5.08.1944 r. - prawdopodobnie 

z powodu czystek rasowych i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRIESER SCHMIEL, 

Urodzony 8.05.1914 r. w Mysłowicach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Pod 

koniec sierpnia w 1939 r. uciekał na wschód przed nadciągającym hitlerowskim 

agresorem. Dostawszy się w okolice Tarnowa, tam aresztowany z powodu czystek 

rasowych i uwięziony w getcie w Tarnowie, gdzie zginął 15.08.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 

 

KRIESER SUŠSE, 

Urodzona w 1940 r. w Cieszynie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Razem z 

rodzicami pod koniec sierpnia w 1939 r. uciekała na wschód przed nadciągającym 
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hitlerowskim agresorem. Dostawszy się w okolice Tarnowa, tam aresztowana z 

powodu czystek rasowych i uwięziona w getcie w Tarnowie gdzie zginęła w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRIESER ZOFIA z d. FOLFARB, 

Urodzona 2.02.(lub 15.09.)1915 r. w Wadowicach, zamieszkała w Czeskim 

Cieszynie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do getta w Tarnowie, 

gdzie zginęła 12.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KRISTEN JAN, 

Urodzony 20.04.1879, w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-

Solca (nr 103), narodowości polskiej, pracownik w biurze 

kopalni, społecznik, aktywny członek Stowarzyszenia „Praca” w 

Karwinie. Aresztowany przez gestapo 12.04.1940 r. i więziony w 

Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony 

do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 3561. Zginął 9.12.1940 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

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. 

 

KROP JAN, 

Urodzony 1919 r. w Lesznej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd przetransportowany do więzienia w Hallendorf (Watenstadt) – 

tam rozstrzelany 10.11.1941 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 102. 

 

KROP KAROL, 

Urodzony 27.01.1911 r. w Lesznej Górnej, narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 

15.07.1941 r. – nieustalone miejsce uwięzienia. Zmarł 20.10.1942 r. z wycieńczenia 

fizycznego i psychicznego po powrocie z obozu. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 104. 

 

KROTOWSKI JAN, 

Urodzony 28.02.1901 r. w Lubawie woj. pomorskie, syn Juliana i 

Anny z d. Klonowski. Ukończył szkołę powszechną, robotnik. 

Był ochotnikiem w WP od 1.02.1920 do 1.02.1921 r., służbę z 

poboru pełnił od 23.05.1922 do 5.09.1923 r. w 3 pułku ułanów. W 

1924 r. wstąpił do Państwowej Policji. Do 30.04.1924 r. służył w 

woj. krakowskim, następnie od 1.01.1938 r. przeszedł z PP do 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.).  

Służbę wykonywał w Katowicach: w Komendzie Rezerwy do 7.01.1925 r., w 

Oddziale Konnym do 1.01.1927 r., następnie przeniesiony do Komisariatu w Nowej 

Wsi k/ Bytomia pow. katowicki, gdzie służył do 1.08.1927 r. Stamtąd ponownie 

trafił do Katowic, służył w I Komisariacie do 1.04.1928 r., w Oddziale Konnym do 
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15.05.1929 r., w Komendzie Rezerwy do 1.02.1930 r. i w I Komisariacie do 

20.12.1938 r. Później przeniesiony na Zaolzie, do Komisariatu we Frysztacie. Od 

lutego do września 1939 r. był komendantem Posterunku w Lutyni Polskiej. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/2 z 20.04.1940, poz. 49, s. 238, t. 

2084. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 89; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 119. 
 

KRÓL ALOJZY, 

Urodzony 27.06.1914 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 1144). Aresztowany 9.12.1942 r. i prawdopodobnie wpierw 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Następnie, przetransportowany 

do KL Buchenwald. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. – wyzwolony 

przez wojska amerykańskie. Wrócił do domu 21.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (149). 

 

KRÓL FERDYNAND, 

Urodzony 25.07.1906 r. w Dziećmorowicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 

20.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z 

obozu 8.05.1941 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania 

pracował jako robotnik fizyczny.  

Po wyzwoleniu poświęcił się pracy zawodowej ale równocześnie aktywnie 

zaangażował się w pracy społecznej. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (271). 

 

KRÓL FRYDERYK DOMINIK, 

Urodzony 6.03.1895 r. w Dziećmorowicach, syn Józefa i Józefy z 

d. Sebera, mieszkaniec Strumienia. Po ukończeniu szkoły ludowej 

oraz 3 klas gimnazjum, uczęszczał do Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku - matura w 1915 r. Powołany 

do armii austriackiej i wysłany na front pierwszej wojny 

światowej.  

Po wojnie został oficerem WP był dowódcą kompanii 10 pp. Zwolniony z wojska w 

grudniu 1919 r., uczestniczył w akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. Był 

członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Awansował do stopnia kapitana 
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rezerwy 74 pp w Lublińcu w 1923, później przydzielony do 3 psp. Po zwolnieniu z 

wojska rozpoczął pracę nauczyciela w Darkowie i Dzięgielowie, następnie w Hucie 

Laura (obecnie dzielnica Siemianowic Śl.). Uczył śpiewu i wychowania fizycznego. 

W kwietniu 1921 r. zdał kwalifikacyjne egzaminy nauczycielskie, w Śląskiej 

Akademii oraz w Szkole Muzycznej w Katowicach studiował w klasie skrzypiec, 

ukończył kurs nauczycielski w Poznaniu w 1931 r. Od września 1932 r. był 

kierownikiem szkoły powszechnej w Strumieniu. Działacz Macierzy Szkolnej, 

Związku Obrony Kresów Zachodnich, Związku Powstańców Śląskich. Odznaczony 

Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Krzyżem za Obronę Śląska. 

Zmobilizowany 23.08.1939 r. do Krakowa, brał udział w kampanii wrześniowej. W 

walkach na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie zginął 

wiosną w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wysłał do rodziny list z Kozielska z datą 28.11.1939 r. Wpisany na 

LW z Kozielska 017/3 z (bez daty) 1940, poz. 36, s. 429-434, t. 2889. W Katyniu 

zidentyfikowany pod nrem AM 1017. Przy zwłokach znaleziono książeczkę 

oszczędnościową PKO, książeczkę wojskową oficera F. Króla, zaświadczenie 

powołania do służby wojskowej wystawione przez Dowództwo Okręgu Korpusu Nr 

5 (doręczone 24.08.1939 r.), upoważnienie dla kpt. Króla wystawione 14.09.1939 r. 

przez komendanta garnizonu we Lwowie (do prowadzenia transportu w kierunku 

Tarnopola), kopertę z listem od żony Heleny ze Strumienia z 7.01.1940 r. i z 

odciskiem datownika cenzury rosyjskiej „Moskwa Pocztamt 6.02.1940” oraz 

obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej z odciskiem pieczątki na odwrocie: 

„Pamiątka z Częstochowy 1939 r.”. Wzmianka o nim jest także w innych 

materiałach znalezionych w Katyniu - w notatniku Pawła Brusa (spotkanie 

13.09.1939 r. w Złoczowie, spotkanie 20.09.1939 r. w internacji w Tarnopolu) i w 

liście Pawła Brusa do żony, napisanym w Kozielsku 17.02.1940 r. Rodzina w 

Strumieniu dowiedziała się o jego śmierci w Katyniu w 1943 r. z prasy niemieckiej.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 51; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 49; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 424; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 105 
wykazu); 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, T.12, cz.23 (270). 

 

KRÓL WŁADYSŁAW, 

Urodzony 15.07.1909 r. w Dziećmorowicach, syn Franciszka i 

Teresy. Mieszkaniec Cieszyna. Po ukończeniu Szkoły Rolniczej 

w Czernichowie, zatrudniony jako asystent w Małopolskim 

Towarzystwie Rolniczym, w Zakładzie Doświadczalnym 

Zagrobela woj. tarnopolskie. Zmobilizowany (podporucznik 

rezerwy) do Rzeszowa - przydzielony do 54 pp, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r.  

W walkach na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli i zginął wiosną 

w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Pisał do rodziny 29.11.1939 r. oraz w lutym 1940 r. ze Starobielska. 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 24.02.1940 r. zawiadomił rodzinę w 

Dziećmorowicach o jego pobycie w niewoli w Starobielsku. Wpisany na Listę 

Starobielska pod nrem 1717 s. 47.  
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Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 69; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 77. 

 

KRÓLICZEK WIKTOR, 

Urodzony i zamieszkały w Cierlicku Górnym (nr 15), student później górnik. 

Aresztowany przez gestapo i więziony – nieustalone miejsce uwiezienia. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie, wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (122). 

 

KRÓTKI ALOJZY, 

Urodzony 16.06.1920 r. w Karwinie, zamieszkały w 

Marklowicach Dolnych, narodowości polskiej, robotnik. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. 

Zginął 1.05.1945 r. w walce z hitlerowcami w okolicach Bytomia - 

Nowa Wieś pow. katowicki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 123; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 126. 
 

KRÓTKI ANTONI, pseud. „Kowol”, 

Urodzony 16.06.1916 r. w Marklowicach Dolnych, zamieszkały 

w Karwinie-Solca (nr 15), narodowości polskiej, górnik w kopalni 

w Łazach. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu 

- partyzant, zastrzelony 23.08.1944 r. w Żywocicach w walce 

partyzanckiej z hitlerowskimi funkcjonariuszami gestapo oraz 

żandarmerii.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (309), Karwina cz.1 (052); 

Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 83. 

 

KRÓTKI AUGUSTYN, pseud. „Sztubak”, 

Urodzony 24.08.1922 r. w Karwinie-Solcy. Szkołę powszechną ukończył w 

Karwinie, później kształcił się w gimnazjum realnym w Orłowej. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Pod silnym naporem agresora dotarł w 

okolice Lwowa i tam dostał się do niewoli - był internowany. W 1940 r. wrócił do 

rodzinnej miejscowości i niemal natychmiast został aresztowany – więziony przez 3 

miesiące w Pabianicach. Zwolniony z więzienia, otrzymał nakaz pracy przymusowej 

w kop. „Gabriela” w Karwinie, gdzie działał w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. W styczniu 1942 r. mianowany dowódcą plutonu ZWZ. W 

grudniu 1943 r. mianowany d-cą grupy partyzancko-dywersyjnej na Zaolziu i Śląsku 

Cieszyńskim. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się u partyzantów i 

zaprzyjaźnionych Polaków. Po wojnie wrócił do pracy w kopalni, kształcił się, 

zajmował eksponowane stanowiska jako agronom, zootechnik, organizator 

rolnictwa w Goleszowie, później pracownik Służby Rolnej w Urzędzie Gminnym w 

Zebrzydowicach. 

Postscriptum: Brat Augustyna – Antoni, zginął w potyczce z hitlerowcami w 

Żywocicach, matka i siostra rozstrzelana w KL Auschwitz, szwagier uwięziony w 

Gross-Rosen. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
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KRÓTKI BRONISŁAWA, 

Urodzona w 1922 r. w Zebrzydowicach, uczennica gimnazjum. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działała w ruchu oporu w Obwodzie AK Karwina, łączniczka 

zaolziańskiego zebrzydowicko-kończyckiego oddziału dywersyjnego Stanisława 

Zawady pseud. „Stach”. Trafiona odłamkiem granatu w czasie potyczki 

partyzanckiej z żandarmerią i gestapo, zmarła w 1945 r. (brak dokładnej daty). 
Bibliografia: Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 218. 

 

KRÓTKI FRANCISZEK, 

Urodzony 10.04.1903 r. w Piotrowicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, kolejarz w Zebrzydowicach. Uczęszczał do polskiej szkoły 

ludowej, członek Macierzy Szkolnej, z zawodu ślusarz maszynowy. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ 

kierowanej przez Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka, zaprzysiężony przez 

Teaodora Witę „Waligóra”. Współpracował z Rudolfem Korpakiem i Wiktorem 

Pawlitą w sekcji wywiadu. Aresztowany 25.06.1943 r. na skutek zdrady - razem z 

Gawełczykiem, Korpakiem, Masztalerzami, Pawlicami i więziony w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął – rozstrzelany 

29.02.1944 r. 
Bibliografia: 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, T.12, cz.23 (285); Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 155; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 153. 
 

KRÓTKI JULIA, 

Urodzona 10.02.1886 r. w Piersnej k/Piotrowic i zamieszkała w tej miejscowości, 

następnie mieszkanka Karwiny-Solcy (nr 15), matka Antoniego. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działała w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

Aresztowana 23.08.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 6.01.1945 r.  

Postscriptum: 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. 716; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (327), Karwina cz.1 (052); Materiały archiwalne Kongresu 

Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 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. 

 

KRUCIN ELŻBIETA, 

Urodzona 12.11.1925 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie II (nr 403). 

Aresztowana 7.07.1944 r. i przetransportowana do nieustalonego miejsca 

uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie odzyskawszy wolność 20.04.1945 

r. – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (149). 
 

KRUH HILDEGARDA, 

Urodzona 13.04.1899 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 
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gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

KRUH SELMA, 

Urodzona 3.12.1877 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

KRUK MICHAŁ, 

Urodzony 25.07.1904 r. w Karwinie. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940 r. Tego dnia, odbyła się w KL Auschwitz 

pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie. Polaków w liczbie 40 osób, którym 

zarzucano akty gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach, osobiście 

wyznaczył (wybrał) do rozstrzelania Reichsführer SS Himmler – z czterech list jakie 

przekazało mu Statspolizeileitstelle w Katowicach. Egzekucji dokonano o godz. 12 i 

trwała 20 minut. Rozstrzeliwania dokonywali dwaj esesmani.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 647; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r., s. 36. 
 

KRUPA BRONISŁAW, 

Urodzony 13.12.1896 r. w Wierzchach pow. świecki woj. 

pomorskie, syn Franciszka i Marianny z d. Wietrzykowski. W 

pierwszej wojnie w armii niemieckiej 1915-1918 r. Członek 

Polskiej Organizacji Wojskowej Pomorze. Od 1712.1918 do 

8.09.1921 r. służył w WP w 161 artylerii ciężkiej. Do 31.12.1924 

r. był kontrolerem w Izbie Skarbowej w Grudziądzu.  

Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 1.06.1925 r. Do 

24.06.1925 r. służył w Komendzie Rezerwy w Katowicach. Następnie przeniesiony 

do pow. świętochłowickiego, gdzie służbę wykonywał w Komisariacie Hajduki 

Wielkie do 15.11.1930 r. i na Posterunku Brzeziny Śląskie do 20.12.1938 r. Na 

Posterunku w Jabłonkowie pełnił służbę od 21.12.1938 r. (formalnie od 15.03.1939 

r.) do wybuchu wojny. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym 

za Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/3 z 22.04.1940. poz. 41, t. 554.  
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 120. 
 

KRUPA JAN, 
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Urodzony 14.04.1907 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przenoszony do różnych więzień i obozów, dostał się ostatecznie do 

KL Bergen-Belsen, gdzie odzyskał wolność w maju 1945 r. – wyzwolony przez 

wojska alianckie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (080). 

 

KRUPA JÓZEF, 

Urodzony 29.12.1904 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 774). 

Aresztowany 12.04.1940 r. i prawdopodobnie więziony w wiezieniu gestapo w 

Cieszynie. Zwolniony do domu 12.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los 

tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (149). 
 

KRUPKA WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1891 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, górnik. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginał 28.10.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144. 
 

KRUSZEC EDWARD, 

Urodzony w 1914 r. w Chrasznicy, zamieszkały w Rychwałdzie, narodowości 

polskiej. Aresztowany i uwięziony w Radwitz, gdzie w nieznanych okolicznościach zginął 

w 1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 

 

KRYGIEL WALERIA, 

Urodzona 5.12.1915 r. w Darkowie, zamieszkała w Cieszynie, 

narodowości polskiej, studentka, aktywna działaczka HPC w 

Darkowie i Stonawie. Od początku okupacji hitlerowskiej działała 

w ruchu oporu - łączniczka Związku Odwetowego, 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. 

 

KRYWULT WŁADYSŁAW, 

Urodzony 22.12.1905 r. w Kończycach k/Ostrawy i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 12.02.1944 r. 
Bibliografia: Informacja Karola Krywulta – Mazańcowice. 

 

KRZOSAK ALOJZY, 

Urodzony 14.02.1897 r. w Bieńkowicach, (obecnie gmina Krzyżanowice) pow. 

raciborski, syn Antoniego i Julianny z d. Mikla. Ukończył szkołę powszechną, 

stolarz. W latach 1916-1919 służył w armii niemieckiej, w Policji Górnego Śląska 

od 16.09.1920 do 23.06.1923 r., następnie przeszedł do PWŚl. (starszy 
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posterunkowy). Otrzymał przydział do Komisariatu w Szarleju pow. 

świętochłowicki (późniejsza nazwa Piekary Śląskie). W grudniu 1938 r. skierowany 

na Zaolzie, od 22.12.1938 do 31.03.1939 r. służył na Posterunku w Skrzeczoniu. Od 

11.04 do 13.04.1939 r. pełnił służbę w Zabłociu pow. bielski, od 14.04.1939 r. na 

Posterunku w Koszęcinie pow. lubliniecki. Tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/1 z 20.04.1940, poz. 32, t. 812.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 120. 
 

KRZYSIK WIKTOR, 

Mieszkaniec pow. cieszyńskiego, ukończył szkołę powszechną w 

Cieszynie, a następnie kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W młodości aktywny 

członek Związku Harcerstwa Polskiego 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 działał w ruchu oporu – 

Organizacji Orła Białego (OOB) w Cieszynie. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po 

krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a stamtąd 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 i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, harcerz Drużyny Harcerzy 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. 
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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. 
 

KRZYSTEK BOLESŁAW, 

Urodzony 27.08.1913 r. w Żywocicach, zamieszkały w Suchej 

Górnej, syn Karola i Magdaleny z d. Fojczik, narodowości 

polskiej, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany w 1941 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 13.10.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 35236/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:04, 

określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły 

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

r., s. 667; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 722; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (459); Ofiary Okupacji 
Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 192; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 197. 

 

KRZYSTEK EMANUEL, 

Urodzony 28.12.1890 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 434), wykształcenie wyższe – inżynier. 

Aresztowany 13.12.1942 r. i po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

1.01.1944 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Następnie. 10.06.1944 r. przetransportowany do KL 

Sachsenhausen. Później przenoszony od 10.08.1944 r. do 

podobozu w Dreźnie, zaś od 10.01.1945 r. do Bruk 

k/Magdeburga. 

Odzyskał wolność 3.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (490, 491). 

 

KRZYSTEK KAROL, 

Urodzony 3.03.1910 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 21), narodowości polskiej, górnik w kopalni w 

Suchej Górnej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. 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: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (594); 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. 

 

KRZYSTEK LEOPOLD, 

Urodzony 9.07.1908 r. w Lutyni Dolnej, zamieszkały w Zabłociu, narodowości 

polskiej. Na krótko przed wybuchem wojny tj. 1938/1939 r. pracował w Państwowej 

Policji w Zabłociu. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, partyzant. Zastrzelony 11.09.1942 r. w 

Krakowie - w nieustalonych okolicznościach. 
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Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 189; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 107. 

 

KRZYSTEK RUDOLF, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 27.04.1892 r. w Karwinie, syn Józefa i Antoniny z d. Ostrużka. Kształcił 

się w szkole wydziałowej a następnie w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 

w Cieszynie-Bobrku - matura w 1924 r. Pracował jako nauczyciel w Pogwizdowie. 

Aresztowany za odmowę przyjęcia Volkslisty i po krótkotrwałym uwięzieniu w 

Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

30.06.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17447. Zginął 

18.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1359/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:00, 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. 109; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1359. 

 

KRZYSTEK STEFAN, 

Urodzony 21.03.1913 (1903) r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, stróż, później pracownik Państwowej Policji (policjant 

polski). Zastrzelony w Zembrzycach k/Krakwa 24.11.1943 (1942) r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 70; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 
 

KRZYSZKOWSKI WŁADYSŁAW, 

Urodzony 5.01.1903 r. w Ostrawie i zamieszkały w Ostrawie-

Radwanice (nr 198). Uczęszczał do polskiej szkoły ludowej w 

Ostrawie-Kończyczkach, kształcił się w orłowskim gimnazjum, a 

następnie w seminarium nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - 

matura w 1923 r. Nauczyciel wydziałowy – uczył w Ostrawie, 

Mariańskich Górach, Łazach. 

Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6635. 

Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. lecz zaraz wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe w Rzeszy. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do 

pracy w szkolnictwie, uczył w Trzyńcu, Błędowicach Dolnych. Zmarł 14.11.1980 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (577, 612). 

 

KRZYSZTALA TEOFIL, 

Urodzony 22.02.1909 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 
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oporu. Aresztowany 3.11.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

1.02.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 110; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (217, 242). 
 

KRZYWOŃ JÓZEF, 

Urodzony 19.12.1922 r. w Nawsiu (nr 294) i zamieszkały w tej miejscowości, 

student medycyny, syn Karola - pastora. Aresztowany 21.04.1940 r. przez gestapo w 

Nawsiu i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna. Dnia 25.04.1940 r. 

zwolniony do domu gdyż nie miał jeszcze 17 lat. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (099). 

 

KRZYWOŃ KAROL ks., 

Urodzony 22.09.1896 r. w Nawsiu (nr 294) i tam zamieszkały, pastor ewangelicki w 

Nawsiu. Aresztowany 5.12.1939 r. i więziony w Cieszynie. Stamtąd 3.01.1940 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg-Sachsenhausen i w tym 

obozie przebywał do 14.12.1940 r. Następnie, przewieziony do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22657. Zwolniony z obozu 

1.10.1941 r. Po powrocie w rodzinne strony, skierowany został jako robotnik 

fizyczny do pracy w fabryce mebli we Frysztacie. Tam doczekał wyzwolenia. Po 

wojnie pracował krótko w Istebnej, potem w Ligotce Kameralnej, a w grudniu 1948 

r. wrócił do Nawsia. Włączył się do pracy społecznej, tak jak i przed wojną - w 

Macierzy Szkolnej, należał do miejscowej Rady Szkolnej i PZKO. Zmarł w Nawsiu 

23.11.1954 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 111; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (092, 100). 

 

KRZYŻANEK ADAM, 

Urodzony w 1902 r. w Piosku, zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, narodowości 

polskiej, hutnik. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Zginął 19.09.1939 r. w Ujeździe Górnym w walce z hitlerowskimi 

funkcjonariuszami gestapo i żandarmerii. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 

 

KRZYŻANEK EWA, 

Urodzona w Łomnej Górnej (nr 70) i zamieszkała w tej miejscowości. Wdowa po 

Jerzym zamordowanym w KL Auschwitz. Wywłaszczona oraz wysiedlona z 

własnego gospodarstwa wraz z 5-ciorgiem dzieci. Jej gospodarkę przejął osadnik 

sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres 

trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (240). 

 

KRZYŻANEK JAN, 

Urodzony w 1925 r. w Łomnej Górnej (nr 70) i zamieszkały w tej 

miejscowości, robotnik leśny. Aresztowany i przetransportowany 

do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 
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miejsca jego uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (238, 242). 

 

KRZYŻANEK JERZY, 

Urodzony 3.07.1889 r. w Łomnej Górnej (nr 70) i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany dwukrotnie. Pierwszy raz 

20.04.1940 r. i przewieziony do więzienia w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen, skąd został zwolniony 

20.07.1940 r. Drugi raz aresztowany w 1943 r. i przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (234); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 124. 

 

KRZYŻANEK KAROL, 

Urodzony 1912 r. w Wędryni, zamieszkały w Nydku, narodowości polskiej. W 

okresie okupacji hitlerowskiej brał czynnie udział w powstaniu warszawskim, i 

zginął w 1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135. 

 

KRZYŻOWSKI JÓZEF, 

Urodzony 4.11.1912 r., zamieszkały w Suchej Dolnej, narodowości polskiej, górnik. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach – gdzie zginął w 

nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 74; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 173. 

 

KUBACZKA JAN, 

Urodzony 18.12.1897 r. w Tyrze, syn Marianny. Podjął służbę w 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) po raz pierwszy przed 

13.11.1924 r. Wykonywał funkcję zastępcy kierownika 

Komisariatu Katowice-Dworzec. Po krótkiej przerwie, od 

1.01.1928 r. ponownie przyjęty do PWŚl. z przydziałem do 

Komisariatu w Chorzowie pow. katowicki. Tam służył do 

11.05.1928 r.  

Następnie do 30.11.1931 r. był instruktorem w Komendzie Szkoły PWŚl. w 

Katowicach, stąd przeniesiono go na stanowisko kierownika II Komisariatu w 

Królewskiej Hucie (późniejsza nazwa Chorzów). Służbę wykonywał do 5.02.1939 r. 

Został delegowany na Zaolzie od 2.10.1938 do 9.02.1939 r. i mianowany 

kierownikiem Komisariatu w Trzyńcu 10.02.1939 r., gdzie służył do wybuchu 

wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 
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Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 033/1 z 16.04.1940, poz. 30, t. 5165. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 89; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 120. 
 

KUBACZKA JAN, 

Urodzony 4.05.1912 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 67). 

Aresztowany przez gestapo 13.03.1943 r. i prawdopodobnie więziony w Cieszynie - 

do 19.03.1943 r. Wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 
 

KUBACZKA ROBERT, 

Urodzony 31.02.1907 r. w Cieszynie. Ukończył szkołę ćwiczeń i trzy klasy szkoły 

wydziałowej a następnie kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 

w Cieszynie-Bobrku - matura w 1927 r. Po maturze rozpoczął pracę jako nauczyciel 

w Brennej, później uczył w Ustroniu. W latach 1930 do 1931 r. był w Szkole 

Podchorążych w Śremie – którą ukończył jako podporucznik rezerwy. Po powrocie 

do cywila, ponownie nauczyciel w szkole powszechnej w Mysłowicach, potem w 

Wiśle. W 1936 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Cieszynie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Pod naporem 

przeważającej siły agresora hitlerowskiego dostał się na wschód i dalej przedostał 

się do Węgier gdzie był internowany. Tam, jako jeniec wojenny pomagał przy 

organizowaniu „nielegalnej emigracji” Razem z innymi oficerami dostał się do 

Oflagu w Luckenwalde na terenie Rzeszy – gdzie przebywał do zakończenia wojny. 

Po powrocie w rodzinne strony znowu związał pracę ze szkolnictwem w Wiśle – do 

przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: Relacja Roberta Kubaczki; J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i 

opracowania z zasobów archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 
 

KUBALA ADAM, 

Urodzony 6.12.1885 r. w Kozakowicach Dolnych, zamieszkały w 

Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej kształcił się w Państwowym Seminarium 

Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku - matura w 1909 r. Już jako 

student pracował społecznie w Macierzy Szkolnej Księstwa 

Cieszyńskiego – Ziemi Cieszyńskiej. Po maturze pracował jako 

nauczyciel w szkole ludowej, później w szkole wydziałowej we 

Frysztacie.  

W ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny światowej był dyrektorem szkoły 

wydziałowej w Czeskim Cieszynie. Aresztowany 10.10.1939 r. jako podejrzany o 

przynależność do organizacji konspiracyjnej i uwięziony w Cieszynie. Stamtąd, 

21.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie od 

28.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 6872. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wyzwoleniu dyrektor szkoły wydziałowej w 

Trzyńcu. Zmarł 30.03.1975 r. w Karwinie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KUBALA JAN, 
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Urodzony 6.05.1896 r. w Hermanicach pow. bielski, syn Pawła i Ewy z d. 

Lipowczan. Ukończył szkołę powszechną, introligator. W latach 1915-1918 w armii 

austriackiej. Od 25.11.1918 do 14.07.1922 r. służył w Żandarmerii Krajowej 

Księstwa Cieszyńskiego, skąd 1.07.1928 r. przeszedł do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) i otrzymał przydział do Komendy Powiatowej w Cieszynie. Tam 

służył do 23.04.1924 r., następnie przeniesiony do Wydz. II KG przy Komendzie 

Rezerwy w Katowicach do 15.05.1929 r. Stąd skierowano go na Posterunek w 

Kostuchnie pow. pszczyński. Od 21.12.1938 r. był komendantem Posterunku w 

Mostach. Na Zaolziu pozostał do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/2 z 22.04.1940, poz. 9, t. 1902. 

Jego nazwisko znajduje się na liście odnalezionej podczas ekshumacji w Miednoje 

w 1991 r.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 120. 
 

KUBALA RUDOLF, 

Urodzony 15.04.1900 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 1485), ślusarz. Aresztowany 12.08.1942 r. i więziony w 

nieustalonym więzieniu lub obozie koncentracyjnym. Zwolniony 

do domu 8.11.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 

 

 

 

KUBANEK FRANCISZEK, 

Urodzony 19.04.1883 r. w Karwinie, zamieszkały we Frysztacie, 

narodowości polskiej. Kupiec, właściciel fabryki likierów i wód 

chłodzących we Frysztacie. Aresztowany i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 12.04.1940 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 

26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowaniu w obozowej ewidencji jako więzień nr 3160. 

Zwolniony z obozu 7.09.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 

Zmarł 11.03.1965 r. we Frysztacie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KUBANEK JULIAN, 

Urodzony 18.12.1918 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim 
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Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau.  

Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3160.  

Zwolniony z obozu 19.11.1940 r., powrócił do domu bardzo 

schorowany na zapalenie stawów. Od 1.05.1941 r. do wyzwolenia 

pracował w konsumie kopalni w Jaworznie. Po wyzwoleniu 

pracował w różnych firmach – od 1.01.1973 r. przeszedł na 

emeryturę. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KUBANEK KAROL, 

Urodzony 19.06.1904 r. w Czeskim Cieszynie i zamieszkały w miejscowości 

urodzenia, narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany za przynależność do organizacji 

konspiracyjnej ZWZ i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 

11.09.1940 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
 

KUBECZKA ADOLF, 

Urodzony 11.09.1895 r. w Karwinie, zamieszkały w Darkowie, 

narodowości polskiej, sztygar - technik górniczy. Działacz 

społeczny. Aresztowany i więziony od 12.09.1939 do grudnia 

1939 r. w KL Skrochovice k/Opawy. Następnie, 

przetransportowany do więzienia gestapo w Cieszynie, a stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald. 

Następnie, w czerwcu 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

15122.  

Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 

3.11.1949 r. na skutek śmiertelnego wypadku jakiemu uległ w kopalni „Prezydent 

Benes” w Karwinie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

KUBECZKA ADOLF, 

Urodzony 1.03.1910 r. w Błędowicach Dolnych i tam zamieszkały do 1931 r., 

następnie zamieszkały w Rybniku. Absolwent Polskiego Gimnazjum w Orłowej. 

Aresztowany 15.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau. Zwolniony z obozu 

15.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (577). 

 

KUBECZKA GUSTAW, 

Urodzony 2.07.1920 (lub 1923) r. w Ropicy i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Jerzego (ur. 11.09.1895 r.) i Heleny, narodowości polskiej, aktywny harcerz w 

Ropicy. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Zastrzelony w 

Ropicy (Wielopolu) 9.09.1944 r.  
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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. 

 

KUBECZKA HELENA, 

Urodzona w 1895 r., zamieszkała w Ropicy. Aresztowana 15.09.1944 r. wraz z całą 

rodziną za pomoc udzielaną partyzantom. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück, gdzie zginęła 

w nieznanych okolicznościach w 1945 r. 

Postscriptum: Jerzy Kubeczka lat. 55 z Ropicy – rozstrzelany w 1945 r. w KL 

Gross-Rosen, syn Gustaw Kubeczka (lat 25), zastrzelony 9.09.1944 r. przez gestapo 

w Ropicy, Kaleta Helena z d. Kubeczka więziona w KL Oranienburg – zmarła z 

wycieńczenia 2.06.1946 r. w Ropicy. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 159. 
 

KUBECZKA JERZY, 

Urodzony 3.02.1895 (lub 1896) r. w Żukowie Dolnym, zamieszkały w Ropicy, 

narodowości polskiej, hutnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 15.09.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął - 

rozstrzelany 6.01.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 159. 

 

KUBECZKA KAROL, 

Urodzony 31.10.1896 r. w Karwinie, syn Karola i Anny z d. Zajlca. Ukończył 

szkołę powszechną, bednarz. W latach 1915-1918 służył w armii austriackiej, od 

22.11.1918 r. pełnił służbę w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego do 

14.07.1922 r. Następnie, od 31.03.1939 r. przeszedł do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) - służył w Komendzie Rezerwy w Katowicach do 21.09.1922 r., 

na Posterunku Pruchna pow. cieszyński do 30.01.1923 r., Posterunku Dziedzice 

pow. bielski do 19.07.1925 r., Komisariat Tarnowskie Góry do 1.03.1928 r., 

Posterunku Mikuszowice pow. bielski do 31.10.1933 r., Komisariat w Bielsku do 

20.12.1938 r. Od 21.12.1938 do września 1939 r. był komendantem ekspozytury 

Komisariatu Karwina-Szyb „Henryk”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, 

Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/2 z 22.04.1940, poz. 49, t. 3284. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 89; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 121. 
 

KUBIAK ?, 
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Kierownik kawiarni „Warszawianka” w Trzyńcu. Aresztowany 20.04.1940 r. i 

więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna. Brak dalszych informacji o jego 

losie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

KUBIČ (KUBICZ) EDWARD, 

Urodzony 12.10.1905 r. w Zabłociu k/Rychwałdu i zamieszkały w tej miejscowości, 

syn Tomasza, narodowości czeskiej, urzędnik. Przed wojną członek Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany pierwszy raz 8.12.1941 r. i wypuszczony do domu. Drugi raz 

aresztowany 28.12.1944 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-

Gusen, gdzie zginął 28.04.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (090); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 189; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 192. 

 

KUBIČ (KUBICZ) FRANCISZEK, 

Urodzony 3.12.1903 r. w Zabłociu (nr 22) k/Rychwałdu i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Tomasza, narodowości czeskiej. Przed wojną członek 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu – partyzant. Aresztowany i więziony przez krótki czas w Ostrawie. Zginął 

14.04.1945 r. w walce z hitlerowcami pod Radhoszczem (zachodnia część Beskidu 

Śląsko-Morawskiego na terytorium Czech). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (090); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 190; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 192. 

 

KUBIČ (KUBICZ) STANIAŁAW, 

Urodzony 27.12.1899 r. w Zabłociu k/Rychwałdu i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej, hutnik. Przed wojną członek Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu – partyzant, 

zastrzelony 20.11.1942 r. w Ostrawie. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 189; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 192. 

 

KUBICA ANTONI, 

Urodzony 5.03.1891 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, 

właściciel restauracji. Aresztowany 20.06.1943 r. za przynależność do organizacji 

konspiracyjnej AK – zginął 3.09.1943 r. powieszony w egzekucji publicznej w 

Szczyrku. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
 

KUBICA JÓZEF, 

Urodzony 9.12.1888 r. w Orłowej, zamieszkały w Ustroniu. Mistrz fabryczny, 

Aresztowany 23.04.1940 r. w Ustroniu i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce 

Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Następnie, 

6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 6792, przebywał w bloku 10, sala A. Zginął w 

niewyjaśnionych okolicznościach 21.09.1940 r. 
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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. 144. 

 

KUBICA KAROL, 

Urodzony 28.08.1914 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 14), 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu - żołnierz organizacji konspiracyjnej AK. Aresztowany i prawdopodobnie po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 58932. Zginął na początku 1945 r. - podczas marszu ewakuacyjnego 

więźniów w głąb Niemiec. 
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; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 110. 
 

KUBICZEK ADAM, 

Urodzony w 1920 r. w Łyżbicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 125. 
 

KUBICZEK ANNA, 

Urodzona w Śmiłowicach i zamieszkała w tej miejscowości, narodowości polskiej. 

Aresztowana i uwięziona w obozie koncentracyjnym o nieustalonej nazwie. Tam 

zginęła – nieznane są okoliczności oraz data śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 183. 

 

KUBICZEK JAN, 

Urodzony 3.02.1913 r. w miejscowości Leszna Dolna, zamieszkały w Łyżbicy, 

narodowości polskiej, syn Jana i Marii z d. Lazar. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowany 17.05.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 29.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24172/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:41, 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, 1136; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 170; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 125. 
 

KUBICZEK JÓZEF, 

Urodzony 7.07.1886 r. w Suchej Dolnej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Dnia 19.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 31590. 

Zginął 8.05.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 165; informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 

 

KUBICZEK JÓZEF, 

Urodzony 19.02.1897 r. we Frysztacie. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 6.06.1942 r.  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1136. 

 

KUBICZEK KAROL, 

Urodzony 6.11.1888 r. w Błędowicach Dolnych, od 1918 r. zamieszkały w Bielsku, 

kierownik szkoły w Bielsku. Aresztowany 8.10.1939 r. i przetransportowany do KL 

Dachau, gdzie zginął 13.01.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (561); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 183. 

 

KUBICZEK PAWEŁ, 

Urodzony 23.06.1893 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości 

(94), narodowości polskiej, murarz, sezonowo - robotnik leśny. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 4.05.1944 r. wraz z Janem 

Pindurem - oskarżony o pomoc udzielaną partyzantom. Po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Brandenburgu. Skazany na karę 

śmierci - zginął 25.09.1944 r. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota - Materiały archiwalne Jerzego Nikodema; Archiwum dr. n. 
med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (148); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 105. 
 

KUBIENA FERDYNAND, 

Urodzony 8.08.1898 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 727), górnik, 

aktywny członek organizacji komunistycznej KPCz. Aresztowany 12.04.1940 r. i 

więziony do 30.09.1940 r. – następnie zwolniony do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 
 

KUBIENA JÓZEF, 

Urodzony 21.07.1902 r. w Cierlicku Dolnym, zamieszkały w 

Błędowicach Dolnych (nr 196), narodowości czeskiej, górnik w 

kopalni „Dukla”. Zastrzelony 6.08.1944 r. 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: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (561, 594), T.15 (125); Ofiary 
Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 68, 93; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 42. 
 

KUBIENA JÓZEF, 

Urodzony 2.05.1909 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 794). 

Aresztowany 15.08.1943 r. przez gestapo i więziony w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zwolniony z obozu 

29.11.1943 r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 

 

KUBIENKA ARNEST, 

Urodzony 19.09.1908 r. w Karwinie, 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, Związku Harcerstwa Polskiego. 
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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 Związku „Odwet” Józefa 

Kominka, należał do komórki wywiadowczej i sabotażu. 

Aresztowany 27.06.1942 r. razem z Janem Koniecznym i 

uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

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. 
 

KUBIENIEC JÓZEF, 

Urodzony 8.01.1906 r. w Gross Krauschen (obecnie Kruszyn) pow. bolesławiecki - 

Dolny Śląsk, syn Andrzeja i Bernardy z d. Dyduch. W WP odbywał zasadniczą 

służbę od 19.10.1927 do 20.03.1929 r. Do służby Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) przyjęty 11.10.1930 r. i otrzymał przydział do Komisariatu I w Królewskiej 

Hucie, gdzie służył do sierpnia 1931 r. Następnie przeniesiony do 6.11.1938 r. do II 

Komisariatu (od 26.06.1934 r. nazwany Komisariat w Chorzowie) wpierw do służby 

mundurowej, następnie do służby śledczej. Stamtąd skierowany od 19.12.1938 r. na 

Posterunek w Rychwałdzie. Od 2.03.1939 r. do wybuchu wojny pełnił służbę w 

Wydziale Śledczym we Frysztacie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/2 z 9.04.1940, poz. 52, t. 1911. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 121. 
 

KUBIEŃ MARIA, 

Urodzona 12.11.1919 r. w Lesznej Dolnej, zamieszkała w miejscowości Końska, 

narodowości polskiej, harcerka. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub 

obozu o nieustalonej nazwie. Zmarła 15.05.1944 r. wskutek wycieńczenia po 

pobycie w obozie koncentracyjnym (nieznana nazwa obozu). 
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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. 

 

KUBIK ADAM, 

Urodzony 19.12.1902 r. w Nawsiu (nr 247) i zamieszkały w tej miejscowości, 

inwalida – były hutnik z Trzyńca. Aresztowany przez gestapo w 1943 r. z huty 

trzynieckiej za postawę antyhitlerowską i nawoływanie do walki z hitleryzmem - 

napisał kredą na blacie stołu: „Wzywam wszystkich robotników – musimy odważnie 

walczyć przeciw hitleryzmowi”. Więziony jeden tydzień w Cieszynie, następnie w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie przebywał kilka 

miesięcy. Z tego obozu przewieziony do Zakładu Psychiatrycznego w Rybniku i 

osadzony pod nadzorem policyjnym jako psychicznie chory. Odzyskawszy wolność 

1.05.1945 r. - nie okazywał choroby psychicznej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111, 112). 
 

KUBIK GUSTAW, 

Urodzony 1919 r. w Lesznej Górnej, zamieszkały w Lesznej Dolnej, narodowości 

polskiej, stolarz. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął na początku 

1945 r. - podczas marszu ewakuacyjnego więźniów. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 102. 
 

KUBIK JÓZEF, 

Urodzony 19.12.1902 r. w Nawsiu (nr 247) i tam zamieszkały, emeryt hutnik. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Z tego obozu, przewieziony został do 

Zakładu Psychiatrycznego w Rybniku (nie wiadomo na skutek jakich okoliczności). 

Wrócił ze szpitala do domu - umysłowo chory. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (100). 
 

KUBIK PAWEŁ, 

Urodzony 27.4.1917 r. w Lesznej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany i przetransportowany do więzienia Stein n. Dunajem, gdzie 

został rozstrzelany 15.4.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 104. 
 

KUBIŃSKI LUDWIK, 

Urodzony 25.08.1894 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, urzędnik hutniczy. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Z nieznanych powodów dostał się na wschód Polski, a tam został aresztowany 

8.06.1940 r. i przewieziony do więzienia w Lublinie, gdzie zginał 15.08.1940 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 

 

KUBIŃSKI MARIAN, 

Urodzony 9.08.1908 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. Aresztowany 15.12.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 
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Zginał z wyroku wydanego na posiedzeniu sądu doraźnego z dnia 29.03.1943 r. 

(zginął tego samego dnia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 677; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 170. 
 

KUBISZ ELŻBIETA, 

Urodzona 9.12.1909 r. w Mostach (nr 441) i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana i przetransportowana jako więźniarka polityczna do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz nieznany 

jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka. zbiór nr 2 (276). 

 

KUBISZ KAROL, 

Urodzony 31.10.1918 r. w miejscowości Końska i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, hutnik. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Poległ 3.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem - pod Bochnią. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 

 

KUBISZ LUDMIŁA, 

Urodzona 4.07.1904 r. w Kocobędzu k/Cieszyna i zamieszkała w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, nauczycielka. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu - w konspiracyjnej organizacji ZWZ. Zginęła 4.09.1944 r. w 

Warszawie walcząc w powstaniu. 
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. 96; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 94. 
 

KUBISZ PAWEŁ, 

Urodzony 12.05.1907 r. w miejscowości Końska, syn Pawła i Anny z d. Krehut. 

Uczył się w seminariach nauczycielskich w Cieszynie i Ostrzeszowie. Po powrocie 

na Śląsk Cieszyński podjął pracę w polskich organizacjach kulturalnych i 

społecznych. W 1927 r. został skazany na 13 miesięcy więzienia za kolportaż 

słowackiej literatury irredentystycznej. Przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, gdzie 

nabawił się gruźlicy. Po powrocie z więzienia związał się z Polskim Stronnictwem 

Ludowym na Śląsku Cieszyńskim - pełnił w nim funkcję sekretarza. W latach 1930-

1933 był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Prusach Wschodnich i na 

Litwie. Później pracował w „Dzienniku Polskim” w Czeskim Cieszynie. Był 

współinicjatorem założenia Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego (w 1937 r.) 

i jego prezes od 1937 r. W 1940 r. aresztowany przez gestapo i uwięziony w 

Cieszynie. Po zwolnieniu wyjechał do Generalnej Guberni, gdzie pracował w 

składzie opału w Wolbromiu i Miechowicach. Współpracował z konspiracyjnymi 

pismami. W 1944 r. ponownie aresztowany i przez kilka miesięcy był więziony na 

Montelupich w Krakowie. Po zakończeniu wojny uczestniczył aktywnie w życiu 

literackim Polski. Był współzałożycielem Polskiego Związku Kulturalno-

Oświatowego w Czechosłowacji. Od 1949 r. redaktor miesięcznika „Zwrot”. Po 

wypadku drogowym w 1961 r. jako niezdolny do pracy, został przeniesiony na rentę 

inwalidzką. Zmarł nagle 19.08.1968 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 167. 
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KUBISZ RUDOLF, 

Urodzony 14.10.1895 r. w Dzięgielowie. Był zawodowym oficerem kawalerii WP 

VIII Pułku Ułanów im. ks. J. Poniatowskiego w Krakowie. W lalach 1929-1934 był 

rotmistrzem i adiutantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1934 r. 

przeszedł w stan spoczynku i mieszkał w Cieszynie. Przed wybuchem drugiej wojny 

światowej pracował w Referacie Wojskowym Starostwa Powiatowego w Cieszynie i 

był komendantem obrony przeciwlotniczej na powiat cieszyński. Po wybuchu 

drugiej wojny światowej aresztowany i uwięziony przez gestapo w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 

zginął w lipcu 1941 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 141. 

 

KUBISZ STANISŁAW, 

Urodzony 18.05.1898 r. w Kocobedzu k/Cieszyna, syn Jerzego i 

Anny z d. Michejda. Ukończył studia i uzyskał doktorat na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był 

nauczycielem języka łacińskiego i greckiego w gimnazjum w 

Cieszynie. W 1933 r. pracował w Wydziale Oświecenia Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

Oficer rezerwy WP. We wrześniu 1939 r. ewakuowany do Lwowa, w czerwcu 1940 

r. aresztowany i deportowany do północnej Karelii zginął 31.12.1941 r. Jego 

nazwisko figuruje w wykazie spraw prowadzonych przez organa NKWD 

Zachodniej Ukrainy i Białorusi, co potwierdza aresztowanie i deportację do 

Archangielska.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 120; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 191; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 95; Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 168; Drzewo 

genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic, Warszawa 1985, VII/5. 
 

KUBISZ WŁADYSŁAW, 

Urodzony 27.06.1891 r. w Wiśle, zamieszkały w Kocobędzu, syn Jerzego i Anny z 

d. Michejda. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kształcił się w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Po maturze w 1917 r., pracował 

jako nauczyciel w Cierlicku, później w Ustroniu. Następnie pracował w urzędzie 

wojewódzkim w Katowicach, redaktor „Polski Zachodniej” i „Dziennika 

Cieszyńskiego”. W 1939 r. ewakuowany w głąb Polski - do Lwowa, a stamtąd 

wywieziony został do republiki Karelskiej, gdzie zginął 31.12.1941 r.  
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic, Warszawa 
1985, VII/5. 

 

KUBISZ ZOFIA, 

Urodzona 16.05.1899 r. w Kocobędzu, córka Jerzego i Anny z d. Michejda, od 1920 

r. zamieszkała w Cieszynie. W latach 1929-1939 wychowawczyni w przedszkolu. 

W czasie okupacji niemieckiej czynna w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK jako 

łączniczka. Aresztowana przez gestapo 15.02.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. 

Dnia 4.06.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 45981. 
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Od 6.01.1944 r. przeniesiona do więzienia w Wadowicach. Przetrwała hitlerowskie 

zniewolenie – wróciła do Cieszyna 18.01.1945. r. Od 1.05.1945 r. podjęła znowu 

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

r., s. 559; informacja uzupełniona o dane z APMA-B; Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic, 
Warszawa 1985, VII. 

 

KUBOK JAN, 

Urodzony 13.06.1880 r. w miejscowości Końska, narodowości 

polskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej i wydziałowej, kształcił 

się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-

Bobrku. Był cenionym działaczem społecznym, członkiem Rady 

Nadzorczej TOZ w Czeskim Cieszynie, kuratorem Zboru 

Ewangelickiego w Cieszynie oraz przełożonym gminy. Pracował 

jako nauczyciel w Międzyrzeczu oraz przez długie lata w 

miejscowości Końska, a od 1924 r. wójt w tej miejscowości.  

Aresztowany już w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 5.11.1939 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Oranienburg. Następnie, przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 18612. Zginął w tym obozie 26.01.1944 r. 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 

Polskie, s. 131; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 
Warszawa 1995 r. s. 433; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 111 wykazu); Informacja przekazana 

korespondencyjnie dn. 9.04.2010 r. przez wnuczkę Irenę Kubok; 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 1, wyd. 1993 r., s. 169; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 

 

KUČERA BOGUSŁAW, 

Urodzony 29.05.1916 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 8.12.1944 r. i uwięziony w Pradze – 

tam został rozstrzelany 16.12.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 
 

KUCHARCZYK JAN, 

Urodzony 21.12.1904 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 809), 

narodowości polskiej, górnik kopalni „Barbara” w Karwinie. Aresztowany 

1.04.1944 r. (podczas rewizji znaleziono u niego starą broń) i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 123814. Zginął w 

styczniu 1945 r. - podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, T.15 (015); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 170. 

 

KUCHARCZYK JÓZEF, 

Urodzony i zamieszkały w Suchej Górnej (nr 1), górnik. Aresztowany przez gestapo 

13.10.1939 r. i więziony we Frysztacie do 30.01.1940 r. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (490). 
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KUCIA WILHELM, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 12.02.1912 r. w Lutyni Górnej, zamieszkały w Orłowej, syn Józefa i 

Antoniny z d. Chelis, narodowości polskiej, robotnik rolny. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

28.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18811. Zginął 

7.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28929/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 5:10, określenie przyczyny zgonu to: 

„Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 114; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 405; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (242); Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 111. 

 

KUCZA WILHELM, 

Urodzony 12.11.1912 r. w Lutyni Górnej (nr 428) i zamieszkały w Orłowej, syn 

Józefa i Antoni z d. Chelis, emerytowany górnik. Aresztowany przez gestapo 

5.09.1944 r. i więziony prawdopodobnie w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym 

śledztwie, przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 7.09.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 28929/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 5:10, określenie przyczyny zgonu to: 

„Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 405; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (242). 

 

KUCZATY ADOLF, 

Urodzony 8.05.1886 r. w Karwinie, syn Jana i Joanny z d. Topiasz. Ukończył szkołę 

powszechną, górnik. Służył w armii austriackiej w latach 1908-1910, później 1914-

1918. Wstąpił 24.11.1918 r. do Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, 

służbę zakończył 14.07.1922 r. i przeszedł do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.). Służył na Posterunku w Lesznej Górnej do 4.06.1923 r., następnie w pow. 

lublinieckim: w Herbach Śląskich do 15.07.1928 r. i Woźnikach do 1.03.1931 r., 

później w Kamieniu (Brzozowice-Kamień) pow. świętochłowicki do 20.12.1938 r. 

Od 21.12.1938 r. do września 1939 r. pełnił służbę na Zaolziu, na Posterunku w 

Wojkowicach. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 
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następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1, z 22.04.1940, poz. 51, t. 2123.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 121. 
 

KUCZERA BOGUSŁAW, 

Urodzony 29.05.1916 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Nauczyciel, przed wybuchem drugiej wojny światowej, aktywny działacz 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i „Macierzy Szklonej”. W okresie okupacji 

hitlerowskiej przebywał na Morawach. Aresztowany 8.12.1944 r. i więziony w 

Brnie, gdzie został rozstrzelany 15.12.1944 r. pod zarzutem zdrady stanu. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 72; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (019). 

 

KUCZIELKA ANTONI, 

Urodzony 3.12.1881 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, górnik. 

Podczas okupacji hitlerowskiej zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 87 
 

KUDŁA (KUDŁO) WINCENTY, 

Urodzony 5.04.1902 r. w Zabłociu k/Rychwałdu i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany, zginął 4.03.1944 r. w Zabłociu – za zaangażowanie w działalność 

dla organizacji konspiracyjnej. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 189; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 193. 

 

KUDZIEŁKA ALBIN ks., 
Urodzony 18.01.1912 r. w Lutyni Polskiej, proboszcz w Cierlicku Górnym. 

Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony Cieszynie, skąd 28.04.1940 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 22085. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, a od 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Mimo 

ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i 

odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., 

s. 151; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (257), T.15 (121). 

 

KUDZIEŁA BOHDAN, 

Urodzony 25.04.1919 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 94). 

Aresztowany 1.08.1941 r. i więziony w Cieszynie. Zwolniony z więzienia 2.10.1941 

r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 
 

KUDZIEŁA HENRYK, 

Urodzony 26.04.1914 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 734). Aresztowany 11.12.1942 r. i prawdopodobnie po 

uwięzieniu w Cieszynie, przetransportowany do więzienia w 
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Esterwegen. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. - wrócił do domu 

17.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 

 

KUDZIEŁKA ALOJZY, 

Urodzony 25.02.1907 r. w Lutyni Górnej i tam zamieszkały, po 

wyzwoleniu zamieszkały w Orłowej. Kształcił się w gimnazjum 

w Orłowej - matura w 1926 r. Rozpoczął studia na Wydziale 

inżynierii politechniki brneńskiej, ale po roku zdecydował się na 

karierę nauczycielską. Kolejne egzaminy pedagogiczne zdał w 

1928 i 1930 r. Uczył w Bukowcu, Lutyni Górnej, Mariańskich 

Górach, Żywocicach, Milikowie, Trzyńcu, w Rychwałdzie. 

Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, stamtąd 26.04.1940 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7075, 4008. Zwolniony z obozu 24.06.1942 r. Do końca okupacji 

pracował w Ostrawie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym przedsiębiorstw 

handlowych. Po wyzwoleniu znalazł zatrudnienie w kopalni węgla, dokształcając się 

w tym celu na różnych specjalistycznych kursach. Wielki społecznik – działacz w 

Związku Bojowników Antyfaszystowskich, w PZKO. Zmarł 10.01.1982 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (077); T.12, cz.23 (257). 

 

KUDZIEŁKA ANTONI, 

Urodzony 5.09.1881 r., w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 65), 

założyciel drużyny HPC w Lutyni Polskiej, później pracował jako górnik. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej AK. Aresztowany przez gestapo 5.09.1944 r. i prawdopodobnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie 

przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 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. 

 

KUFA ANNA, 

Urodzona 31.08.1905 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkała w 

tej miejscowości. Wywłaszczona 22.04.1942 r. oraz wysiedlona z 

własnego gospodarstwa (wraz z 5-ciorgiem dzieci) i wywieziona 

do niemieckiego obozu dla Polaków (nieznana nazwa) – 

przebywała w tym obozie do końca okupacji. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 
kartoteki byłych więźniów. 

 

 

KUFA ANTONI, 

Urodzony 12.04.1907 r. w Jabłonkowie i tam zamieszkały, narodowości polskiej, 

hutnik. Przymusowo wcielony do służby w Wehrmachcie i wysłany w okolice 
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Francji, gdzie już po kilku tygodniach zdezerterował. Aresztowany 16.09.1944 r. i 

rozstrzelany 19.09.1944 r. - za dezercję z armii niemieckiej.  
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72. 
 

KUFA ANTONI, 

Urodzony 10.03.1916 r. w Mostach (nr 33) oraz zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany jako więzień polityczny do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego o nieustalonej nazwie. Nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 
 

KUFA FRANCISZEK, 

Urodzony 24.05.1910 r. w Mostach (nr 403) k/Jabłonkowa, 

zamieszkały w Jabłonkowie. Mąż Marii – wdowy po Pawle 

Pindurze. Aresztowany 18.03.1942 r. za odmowę przyjęcia 

Volkslisty. Więziony w Cieszynie do 20.08.1942 r., a po 

zwolnieniu z więzienia, natychmiast wysłany na roboty 

przymusowe do Brzegu n.Odrą gdzie przebywał do zakończenia 

okupacji hitlerowskiej w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (052, 137). 

 

KUFA FRANCISZEK, 

Urodzony 11.12.1912 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 255). Dnia 

1.09.1939 r. ewakuowany w głąb Polski. Aresztowany przez gestapo 26.09.1939 r. 

po powrocie z okupacyjnej tułaczki. Więziony w Jabłonkowie do 28.09.1939 r., w 

Cieszynie do 8.04.1940 r., a stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL 

Oranienburg. Po zwolnieniu z obozu, od 24.10.1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na 

przymusowe roboty do Niemiec. Odzyskał wolność w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (191). 

 

KUFA FRANCISZKA, 

Urodzona w 1935 r. w Jabłonkowie (nr 403) i zamieszkała w tej 

miejscowości, córka z drugiego małżeństwa – Marii z 

Franciszkiem Kufą. Wraz z matką Marią oraz pozostałym 

rodzeństwem wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego 

gospodarstwa. Jako małoletnia uniknęła wysłania na roboty 

przemysłowe i na okres pobytu pozostałych członków rodziny 

poza Jabłonkowem – przebywała u krewnych matki. 

Po zakończeniu okupacji wraz z pozostałymi członkami rodziny wróciła do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (052, 134). 
 

KUFA JAN, 

Urodzony 6.12.1903 r. w Mostach (nr 485) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, kościelny, w okresie międzywojennym prezes Polskiego Związku 

Kulturalno Oświatowego w Mostach. Aresztowany i więziony 2 miesiące (nieznane 

miejsce uwięzienia). Następnie wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego 

gospodarstwa wraz z całą rodziną i 23.04.1942 r. wysłany na roboty przymusowe. 

Po zakończeniu okupacji 8.05.1945 r. wrócili do swojego domu zdewastowanego i 

rozgrabionego. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 
 

KUFA JAN, 

Urodzony 12.06.1913 r. w Mostach (nr 319) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, murarz. Aresztowany 4.03.1941 r. i więziony do 4.06.1941 r. w 

Brunszwiku oraz Hallendorf (Niemcy). Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił 

do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 

 

KUFA JÓZEF, 

Urodzony 18.11.1873 r. w Mostach (nr 33) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany i przetransportowany jako więzień polityczny do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 
 

KUFA JÓZEF, 

Urodzony w 1890 r. w Mostach (nr 306) i zamieszkały w tej miejscowości, szewc. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Więziony 4 miesiące – następnie 

zwolniony do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 

 

KUFA JÓZEF, 

Urodzony 11.03.1921 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 189) – w Nydku-Łączka, górnik. Aresztowany 

przez gestapo 11.06.1941 r. i więziony w Bystrzycy n.Olzą, 

Cieszynie, Radwitz, Bunlau, KL Auschwitz. Następnie, od 

14.03.1944 r. wysłany do obozu pracy (nieustalona nazwa 

miejscowości). Odzyskał wolność 1.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (171), T.8, cz.18 (490). 

 

KUFA MARIA, 

Urodzona 18.06.1898 r. w Jabłonkowie (nr 403) i zamieszkała w 

tej miejscowości. Po aresztowaniu męża Franciszka, 

wywłaszczona oraz wysiedlona wraz z rodziną (7 osób) z 

własnego gospodarstwa. Ich gospodarkę przejął osadnik 

sprowadzony przez Niemców. Cała rodzina wysłana została na 

roboty przymusowe do Brzegu n.Odrą. Po zakończeniu okupacji 

wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 

Postscriptum. Pierwszy mąż Marii to Paweł Pindur, drugi mąż Franciszek Kufa. 

Wraz z Marią, wysiedlone i wysłane na przymusowe roboty do Brzegu to dzieci z 

pierwszego małżeństwa o nazwisku Pindur: Pindur Paweł – syn (ur. w 1923 r. w 

Jabłonkowie), Pindur Joanna (ur.10.05.1920 r. w Jabłonkowie), Pindur Elżbieta (ur. 

w 1921 r. w Jabłonkowie), Pindur Maria (ur. w 1929 r. w Jabłonkowie), oraz z 

drugiego małżeństwa Kufa Franciszka (ur. w 1935 r. w Jabłonkowie). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (052, 131, 137). 

 

KUFA MARIA, 
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Urodzona 21.03.1876 r. w Mostach (nr 33) i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana i przetransportowana jako więźniarka polityczna do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca jej uwięzienia. Nieznany jest 

dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 

 

KUFA PAWEŁ, 

Urodzony w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości, nauczyciel. Zmobilizowany, 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Nieznany jest dalszy jego los ponad 

to, że przeżył okres okupacji hitlerowskiej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (079). 

 

KUFA WERONIKA, 

Urodzona 2.02.1894 r. w Mostach (nr 306) k/Jabłonkowa i zamieszkała w tej 

miejscowości, żona Józefa. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia przez 4 miesiące. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 
 

KUFA WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1905 r. w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości, syn Pawła. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Odzyskał wolność po zdeklarowaniu się, że 

podpisze Volkslistę, a gdy to uczynił, został przymusowo wcielony do niemieckiego 

wojska. Zginął pod koniec wojny. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (079). 

 

KUFA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 4.01.1907 r. w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, robotnik. Aresztowany 21.09.1939 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg, 

gdzie zginął na początku 1945 r. - podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 132. 
 

KUFA WŁADYSŁAW, 

Urodzony w Nawsiu (nr 243) i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Flossenbürg. Nieznany jest jego dalszy los ponad to, że 

przetrwał hitlerowskie zniewolenie i wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (099). 

 

KÜHN JELLI, 

Urodzona 21.07.1876 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana w 1940 r. prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i deportowana do 

Bochni37, gdzie w sierpniu 1942 r. została zastrzelona. 

                                                      

37 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KÜHN HIRŠ, 

Urodzona 10.12.1874 r. w Bochni, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana 

prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KUKUČ (KUKUCZ) WALTER, 

Urodzony 31.07.1925 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

25.09.1941 r. i uwięziony w Wołowie woj. dolnośląskie, gdzie zginął 9.05.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 

 

KUKUCZ JERZY, 

Urodzony 19.06.1905 r. w Wędryni i tam uczęszczał do szkoły 

ludowej, później ukończył Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w 

Cieszynie – matura w 1923 r. Następnie, studiował na Wydziale 

Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które 

ukończył w 1927 r. W okresie od 1928 do 1930 r. był asystentem 

Katedry Ichtiologii i Rybactwa UJ i sekretarzem generalnym 

Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie.  

Od 1931 r. przeszedł do pracy w rybołówstwie morskim. W latach 1931/1932 był 

dyrektorem pierwszego w Polsce polsko-holenderskiego przedsiębiorstwa połowów 

dalekomorskich „Morze Północne” - Spółka Akcyjna w Gdyni, a w latach 1934-

1939 był założycielem i dyrektorem Przemysłowych Zakładów Rybnych w Gdyni. 

Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., a następnie dostawszy się do niewoli 

przebywał do końca okupacji hitlerowskiej w różnych obozach jenieckich w 

Niemczech. W 1946 r. organizował Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich 

„Dalmor” w Gdyni. Od 1952 r. był pracownikiem naukowym w Polskiej Akademii 

Nauk. W 1958 r. objął Katedrę Technologii Ryb na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Gdańskiej, a w 1960 r. został powołany na dyrektora naukowego 

Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Współpracował z Agencją Narodów 

Zjednoczonych FAO i jako pierwszy Polak został w 1961 r. powołany na członka 

Zespołu Ekspertów Rybackich przy Dyrektorze Generalnym FAO w Rzymie. Brał 

udział w Kongresach FAO w Rzymie w 1959 r. i Waszyngtonie w 1961 r. W 1962 r. 

objął stanowisko dyrektora projektu FAO/ONZ Badania Rybackie w Nigerii. Był 

członkiem Japońskiego Naukowego Towarzystwa Rybackiego w Tokio, dożywotni 

członek Hinduskiego Towarzystwa Rybackiego w Bombaju. W 1966 r. powrócił do 

kraju. Zmarł w Warszawie 28.10.1997 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 142. 

 

KUKUCZ KAROL, 

Urodzony w 1895 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

przez gestapo 2.08.1942 r. podczas rozprawy sądowej – gdy bronił swego syna 
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Waltera. Więziony w Cieszynie 8 tygodni. Po zwolnieniu, w następstwie metod 

znęcania się nad nim w śledztwie, ciężko zachorował psychicznie. Zmarł w 1959 r. 

nie powróciwszy do pełnego zdrowia psychicznego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (048). 

 

KUKUCZ RUDOLF, 

Urodzony w 1898 r. w Karwinie, zamieszkały w Dziećmorowicach. Po ukończeniu 

szkoły powszechnej, kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w 

Cieszynie-Bobrku - matura w 1920 r. Był nauczycielem w Skoczowie. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. i dostał się na 

wschód. Szczęśliwie uniknął niewoli, lecz wrócił do domu ciężko chory na płuca. 

Jako Polak nie miał możliwości leczenia się, a zagrożony aresztowaniem ukrywał 

się u brata w Dziećmorowicach. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie. 

 

KUKUCZ WALTER, 

Urodzony 31.07.1925 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości – Karwina-

Sowiniec (nr 733), wyuczony piekarz. Aresztowany przez gestapo 25.09.1941 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do więzienia w Wołowie 

(Dolny Śląsk), gdzie zginął 9.05.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (048) 
 

KUKUCZ WILHELM, 

Urodzony 23.05.1911 r. w Stonawie, zamieszkały w Karwinie II, narodowości 

polskiej, górnik kopalni w Karwinie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany 9.11.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

1.02.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (052), T.15 (018); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 

1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 

84. 
 

KUKUCZKA JÓZEF, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 161). Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz ze swoją 

rodziną z rodzinnego gospodarstwa i wysłany na przymusowe roboty do Niemiec. 

Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 
 

KUKUCZKA JÓZEF, 

Urodzony 7.04.1911 r. w Ligotce Kameralnej, z zawodu robotnik rolny. W 

przeddzień zakończenia wojny tj. 2.05.1945 r. podczas prowadzenia akcji 

sabotażowej, przyłapany przez wojsko niemieckie i rozstrzelany w sąsiedniej 

wiosce. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota. 

 

KUKUCZKA MARIA, 

Urodzona w Bukowcu (nr 161) i zamieszkała w tej miejscowości. Wywłaszczona 

oraz wysiedlona wraz ze swoją rodziną z rodzinnego gospodarstwa, a jej gospodarkę 

przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali 
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przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji 

wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (165). 
 

KUKUCZKA MICHAŁ, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 161). Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz ze swoją 

rodziną z rodzinnego gospodarstwa i wysłany na przymusowe roboty do Niemiec. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka. zbiór nr 2 (167). 
 

KULA EDWARD, 

Urodzony 28.08.1911 r. w Ostrawie Śl., syn Walentego i Joanny z d. Kouka. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zginął 22.02.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 9596/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to: 

„Lungenentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1136; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 586. 
 

KULA FRANCISZEK, 

Urodzony 11.11.1911 r. w Łąkach Dolnych woj. krakowskie, syn Stanisława i 

Stefanii z d. Placek. Ukończył szkołę powszechną. W WP służył od 4.04.1933 do 

21.03.1937 r., uzyskał stopień kaprala. Do Państwowej Policji przyjęty od 

19.07.1937 r. jako kontraktowy na szeregowego do kompanii kandydatów 

Państwowej Policji w Warszawie, od 1.06.1938 r. posterunkowy PP w Komendzie 

Rezerwy PP w Żyrardowie. Od 24.02.1939 r. przeniesiony z PP do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) na Posterunek w Oldrzychowicach. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 191. 
 

KULA JAN, 

Urodzony 31.12.1907 r., w Lutyni Górnej (nr 508), później zamieszkały w Żukowie 

Górnym, narodowości polskiej, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w 

Żukowie Górnym, gdzie był także dyrygentem i aktywnym społecznikiem. 

Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji 

i wpierw więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22124. 

Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zaklasyfikowany w 

obozie jako trwały inwalida - zginął 11.04.1942 r. 
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 
Warszawa 1995 r., s. 437-438; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 112 wykazu); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 
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Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86, 94; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (172), T.1, cz.4 (081), T.12, cz.23 
(205, 242); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 111. 

 

KULA MICHAŁ, 

Urodzony prawdopodobnie w 1892 r. Przed wybuchem wojny funkcjonariusz 

Państwowej Policji komisariatu we Frysztacie. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa z dnia 1.04.1940 r., poz. 26, s. 

10. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 90. 

 

KULIG ADAM, 

Urodzony w miejscowości Końska i tam zamieszkały, narodowości polskiej. 

Aresztowany i przetransportowany do obozu koncentracyjnego o nieustalonej 

nazwie, gdzie zginął 5.01.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 97. 

 

KULIG JAN, 

Urodzony 3.06.1920 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 93), hutnik. 

Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec w 

Watenstadt. Tam działał w ruchu oporu - w organizacji konspiracyjnej, walczył z 

hitlerowskim okupantem. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (191). 
 

KULIG KAROL, 

Urodzony 28.07.1879 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Ropicy, hutnik. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Zginął 7.01.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 159. 

 

KULIG PAWEŁ, (syn), 

Urodzony 25.01.1906 r. w Bukowcu (nr 210), zamieszkały w Cieszynie (nr 96). W 

okresie okupacji hitlerowskiej wraz z ojcem działał w ruchu oporu. Pod koniec 

okupacji zagrożony aresztowaniem przez gestapo, musiał się ukrywać w Bukowcu u 

ojca a także u partyzantów. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (168). 

 

KULIG PAWEŁ, (ojciec), 
Urodzony 1.05.1870 r. w Bukowcu (nr 210) i zamieszkały w tej miejscowości. W 

okresie okupacji działał w ruchu oporu. Pomagał partyzantom przez cały okres od 

1939 do 1945 r. za co był przez gestapo szykanowany. Zmarł 9.11.1954 r.  
Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2 (168). 
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KULIG PAWEŁ, 

Urodzony 7.02.1910 r. w miejscowości Końska i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany 19.01.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia we Wrocławiu, gdzie zginął 

14.10.1942 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98. 

 

KULIG PAWEŁ, 

Urodzony w 1912 r. w Bystrzycy n.Olzą i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany i uwięziony w Sommerfeld, gdzie zginął 

9.05.1941 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 

 

KULIG WIKTOR, 

Urodzony 18.07.1908 r. w Darkowie. Funkcjonariusz policji. Tuż 

przed napadem hitlerowskich Niemiec na Polskę 

odkomenderowany przez władze bezpieczeństwa w głąb kraju – 

do zwalczania dywersyjnych akcji Volksbundu oraz zwalczania 

działalności V Kolumny. Zaginął bez wieści. Prawdopodobnie, 

tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, 

a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol.  

W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 

r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Na liście ofiar Ostaszkowa figuruje dwukrotnie nazwisko Kulik (bez 

imienia).  
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 

archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i 
Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1991, s. 115; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary 

Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 191; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 59. 
 

KULIŃSKI BRONISŁAW, 
Urodzony 12.06.1920 r. w Boguminie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Dnia 12.12.1941 r., zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24230. 

Nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 137. 
 

KULIŃSKI MARIAN, 

Urodzony 2.08.1908 r., zamieszkały w Stonawie-Ameryka, a później w Karwinie-

Kolonia (nr 445), górnik kopalni „Henryk” w Karwinie. Aresztowany 15.12.1942 r. 

i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.03.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (018); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 181. 
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KULISZ JAN, 

Urodzony w 1906 r. w Ligotce Kameralnej, zamieszkały w latach 1938/1939 w 

Boguminie, sędzia w tym mieście. Zmobilizowany (stopień wojsk. podporucznik) 

brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Na terenach wschodnich dostał się do 

niemieckiej niewoli – był więziony w Oflagu aż do zakończenia wojny w 1945 r. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (115). 

 

KULISZ KAROL ks., 

Urodzony 12.06.1873 r. w Dzięgielowie, syn Adama i Anny z d. 

Hławiczka. Uczęszczał do szkoły ludowej w Puńcowie, a 

następnie kontynuował naukę w gimnazjum niemieckim w 

Cieszynie - matura w 1894 r. Studiował teologię ewangelicką w 

Wiedniu i Erlangen. Po ordynacji w 1899 r., rozpoczął pracę 

duszpasterską jako wikary w Ligotce Kameralnej, a w 1908 r. 

został proboszczem - do 1918 r. 

Był bliskim współpracownikiem pastora Franciszka Michejdy, przywódcy polskich 

ewangelików na Śląsku Cieszyńskim. Razem pracowali w Towarzystwie 

Ewangelickim Oświaty Ludowej w Cieszynie oraz Kole Polaków Teologów 

Ewangelickich. W styczniu 1914 r. wybrany na proboszcza parafii ewangelickiej w 

Cieszynie. Jako proboszcz cieszyński pracował do września 1939 r. W latach 1918-

1920 występował bardzo aktywnie w sprawie przynależności Śląska Cieszyńskiego 

do Polski. W grudniu 1918 r. podpisał wraz z innymi pastorami memoriał o 

przyłączenie tej części Śląska do Polski. W lecie 1919 r. z ramienia Rady 

Narodowej Śląska Cieszyńskiego udał się wraz z pastorem J. Mamicą do Paryża 

bronić postulatów wysuniętych w memoriale. Ponownie interweniował w Paryżu w 

tej samej sprawie w lecie 1920 r. W 1921 r. został seniorem ewangelickiej diecezji 

cieszyńskiej i pełnił tę godność do 1936 r. W 1921 r. stworzył organizację sióstr 

diakonis dla opieki nad dziećmi i starcami w Dzięgielowie i Ligotce. Znany był jako 

utalentowany kaznodzieja. Aresztowany 23.09.1939 r. przez gestapo za działalność 

narodową, więziony w Cieszynie, w KL Skrochovice, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald, gdzie zginął 8.05.1940 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 171; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (149). 

 

KUMOREK KAROL, 

Urodzony w 1900 r. w Karwinie, i zamieszkały w tej miejscowości. Ukończył 

Szkołę Przemysłową w Bielsku, następnie studiował w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie – inżynier górniczy. Od 1920 r. mieszkał w Rybniku. 

Aresztowany w Karwinie 12.04.1940 r. i przewieziony przez gestapo do 

cieszyńskiego więzienia, skąd po wstępnym śledztwie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 3568. Zwolniony z obozu 19.03.1942 r. Nieznany jest 

dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (051). 

 

KUNCZYCKI (KUNCZLCKI) FRANCISZEK, 
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Urodzony 20.09.1914 r. w Suchej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

kolejarz. Aresztowany i w nieznanych okolicznościach 29.01.1945 r. zastrzelony 

przez hitlerowców w Suchej Dolnej. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 74; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 173. 
 

KUNZ - KOHN ERICH, 

Urodzony 21.09.1885 r. w Stonawie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowany w 1943 r. z powodu czystek rasowych. Po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął w tymże 1943 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KUNZ ZBIGNIEW, pseud. „Orzeł”, „Adler”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 22.02.1923 r. w Jabłonkowie 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. – zdradzony przez Edwarda Gałuszką i więziony w 

Cieszynie, a stamtąd 24.04.1943 r. w transporcie zbiorowym 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 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 życie Zbigniewa. 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 
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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. 

 

KUNZ ZUZA, 

Urodzona 16.02.1926 r. w Vidni, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana 

prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła – nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

KUPCZAK PIOTR, 

Urodzony 1.08.1894 r. w Rakowie, syn Franciszka i Wiktorii z d. Targacz. 

Ukończył szkołę powszechną, górnik. W latach 1914-1919 służył w armii 

niemieckiej. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 1.08.1924 r. i do 

4.09.1924 r. służbę pełnił w Komendzie Rezerwy w Katowicach, skąd przeszedł do 

Komisariatu w Świętochłowicach i tam pracował do 14.03.1925 r. Następnie służył 

w pow. katowickim: na Posterunku w Bańgowie do 11.10.1926 r., w 

Maciejkowicach do 15.02.1930 r., w Chorzowie w Komisariacie III do 14.02.1935 

r., Komisariacie I do 20.06.1938 r. i ponownie w Komisariacie III do 5.02.1939 r.. 

Stamtąd przeniesiony na Posterunek w Stonawie, gdzie służył do wybuchu wojny. 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 037/1 z 20IV 1940, poz. 10, t. 2202.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 121-122. 
 

KUPCZYK JAN, 

Urodzony 24.11.1906 r. w Mechnicach pow. kępieński, syn Józefa i 

Zofii z d. Burnecki. Ukończył szkołę powszechną, siodlarz. W WP 

służył w artylerii, od 18.10.1927 do 22.09.1929 r. Służbę w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) rozpoczął 13.11.1930 r., i do 

19.12.1938 r. wykonywał ją w Komisariacie I w Katowicach, zaś od 

20.12.1938 r. do września 1939 r. w Komisariacie w Orłowej.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/1 (bez daty), poz. 5, t. 2569.  
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Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 90; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 122. 
 

KUPIEC EMILIA, 

Urodzona w 1934 r. w Bystrzycy n.Olzą, narodowości polskiej. W okresie okupacji 

hitlerowskiej przebywała w szpitalu w Lublińcu gdzie zginęła 6.02.1943 r. - 

podczas akcji likwidowania osób ułomnych. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 
 

KUPIEC JAN, 

Urodzony w 1925 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 113), hutnik. 

Aresztowany przez gestapo razem z matką i bratem Karolem. Przetransportowany 

do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (265). 

 

KUPIEC KAROL, 

Urodzony 5.04.1923 r. w Gródku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 113), narodowości polskiej, rolnik. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

6.03.1944 r. za odmowę przyjęcia karty powołania do 

Wehrmachtu i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w 

Katowicach, gdzie zginął 7.08.1944 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, praca 

zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 42; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (236); S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68. 
 

KUPIEC ZUZANNA z d. SIKORA, 

Urodzona 9.02.1896 r. w Gródku i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 113). Aresztowana 13.06.1944 r. za to, że syn 

był partyzantem. Więziona w Cieszynie, skąd 25.07.1944 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziona została do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Od 1.10.1944 r. po zakończonym 

śledztwie, przetransportowana do KL Ravensbrück. Następnie, 

30.04.1945 r. wywieziona przez Czerwony Krzyż do Szwecji, 

skąd wróciła do domu 1.11.1945 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (267). 
 

KUPKA ADOLF, 

Urodzony 12.08.1891 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 2.05.1945 r. podczas marszu 

ewakuacyjnego w głąb Niemiec  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 
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KUPKA ELŻBIETA z d. STACHURA, 

Urodzona 14.09.1904 r. w Karwinie-Kolonia, zamieszkała w 

Karwinie II (nr 452) (siostra Józefa Stachury – zgilotynowanego). 

Od początku okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu – 

kurierka w Tajnej Organizacji Wojskowej „Odwet” Józefa 

Kominka. W jej domu była skrytka dla materiałów 

konspiracyjnych, a także przechowywano broń, amunicję, 

materiały wybuchowe. Aresztowana skutkiem zdrady 3.03.1941 r. 

wraz z mężem Franciszkiem i więziona w Cieszynie. 

Następnie, przetransportowana została do więzienia we Wrocławiu i tam skazana na 

karę śmierci. Po jakimś czasie wyrok ten zmieniono na dożywocie – była więziona 

w Raciborzu, w KL Gross-Rosen - zwolniona z obozu 3.03.1944 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej więźniarki. 
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; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 

 

KUPKA FRANCISZEK, 

Urodzony 15.09.1902 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 452). Ukończył szkołę ludową, z zawodu ślusarz. W czasie 

międzywojennym członek Macierzy Szkolnej w Karwinie. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – w Tajnej 

Organizacji Wojskowej „Odwet” inż. Kwaśnickiego, należał do 

komórki Józefa Kominka w Karwinie. W domu Kupków była 

skrytka dla materiałów konspiracyjnych, a także przechowywano 

tam broń, amunicję, materiały wybuchowe.  

Nadto, Franciszek z kolegą drukował i powielał raporty, które żona Elżbieta 

rozprowadzała pod wskazane adresy organizacji konspiracyjnych. Aresztowany 

3.03.1941 r. razem z żoną wskutek zdrady i więziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Katowicach, później do 

Raciborza (osądzony na 7 lat więzienia). Odzyskał wolność 1.05.1945 r., wrócił do 

domu 18.05.1945 r. 
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; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (151). 

 

KUPKA FRANCISZEK, 

Urodzony 27.07.1909 r. w Suchej Dolnej, zamieszkały w 

Bystrzycy n.Olzą, nauczyciel, narodowości polskiej. Aresztowany 

24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7129. 

Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. 

Po powrocie w miejsce zamieszkania, pracował kolejno: jako pomocnik sklepowy w 

Żukowie, robotnik w fabryce papieru w Żaganiu, robotnik koksowni w Wałbrzychu. 

Po wyzwoleniu w 1945 r. wrócił do pracy w szkolnictwie. Brał żywy udział w życiu 

polskiego społeczeństwa – w PZKO.  
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Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (056). 

 

KUPKA KAROL, 

Urodzony 11.01.1924 r., zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-

Rosen, gdzie zginął w styczniu 1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KUPKA (KRUPKA) WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1891 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik emeryt. Aresztowany i uwieziony w więzieniu lub obozie 

koncentracyjnym o nieustalonej nazwie, gdzie zginał 28.10.1944 r. – nieznane są 

data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KUPKA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 27.08.1919 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany 13.07.1944 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Gross-Rosen, a stamtąd do KL Flossenbürg, gdzie zginął 23.02.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 144; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 143. 

 

KUREK JOZEF, 

Urodzony 14.07.1920 r. w Bukowcu (nr 5) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (162). 

 

KUROWSKI RUDOLF, 

Urodzony 9.11.1911 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 72), 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany w 1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie w 1945 r., lecz nieznane są okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 111. 
 

KUROWSKI WŁADYSŁAW, 

Urodzony 23.02.1923 r. w Szarem k/Żywca, zamieszkały w 

Jabłonkowie (nr 59), 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.  
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Aresztowany 16.03.1943 r. razem z ks. Adameckim i Marią Niedoba. Wieziony w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Dnia 

9.08.1943 r. zarejestrowany 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. 

 

KURSA (KURZA) ALOJZY, 

Urodzony 23.11.1908 r. w Michałkowicach, zamieszkały w Rychwałdzie, cieśla, 

robotnik rolny. Aresztowany 28.01.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia we Wrocławiu, gdzie zginął 

12.11.1943 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (019); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 

 

KURZ JÓZEF, 

Urodzony 12.02.1904 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 1325) – 

dzielnica Osada Leśna, narodowości polskiej, górnik. Wysłany podczas okupacji 

hitlerowskiej na roboty przymusowe do Niemiec, uciekł z robót i z tego powodu 

aresztowany. Uwięziony w Cieszynie i tam zastrzelony 10.07.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (052); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 112; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 

 

KUŚ ANNA, 

Urodzona 1.03.1926 r. w Boguminie, zamieszkała w Nowym 

Boguminie. Aresztowana w 1942 r. i wpierw więziona w 

Boguminie, a stamtąd przetransportowana do więzień: w Łodzi, w 

Hamburgu, w Stuttgarcie, w Schelingen. Odzyskała wolność na 

kilka tygodni przed zakończeniem okupacji hitlerowskiej – 

zakończenia wojny. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów. 

 

KUŚ PAWEŁ, 

Urodzony 15.06.1896 r., syn Pawła. Przodownik Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) Służbę rozpoczął od 1.01.1928 r. w pow. świętochłowickim w 

Komisariacie w Nowym Bytomiu do 2.10.1927 r., a stamtąd do 1.04.1929 r. 

przeniesiony do Łagiewnik. Następnie do 20.12.1938 r. służył w Lipinach. Do 

września 1939 r. pełnił służbę w Komisariacie w Cieszynie. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
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Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/2 z 20.04.1940, poz. 64, t. 783.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 122. 
 

KUŚNIERZ FRANCISZEK, 

Urodzony 27.07.1911 r. w Łazach, syn Franciszka i Marii z d. Matuszyński. 

Ukończył cztery klasy szkoły wydziałowej, szofer. Służbę w armii czechosłowackiej 

wykonywał od 1.10.1931 do 14.01.1933 r. Do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) wstąpił 9.12.1938 r. i otrzymał przydział na Posterunek w Gnojniku, gdzie 

służył do września 1939 r. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/3 z 22.04.1940, poz. 77, t. 885. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 5 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 

Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 122. Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 120; S. 
Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 
 

KUŚNIERZ JAN, 

Urodzony 14.12.1914 r. w Gutach i przez jakiś czas zamieszkały 

w tej miejscowości (nr 104), narodowości polskiej. Ukończył 

szkołę wydziałową, a następnie przez długi czas był bezrobotnym. 

Wyjechał do Polski – służył w wojsku w 3 Pułku Strzelców 

Podhalańskich w Bielsku. Zmobilizowany końcem sierpnia, brał 

udział (w randze podoficera) w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

Walczył na terenie Górnego Śląska, tam ciężko ranny dostał się 

do szpitala w Krakowie.  

Po wyleczeniu wrócił do Gutów i działał w ruchu oporu – Organizacji „Orła 

Białego” – ZWZ. Znając jako podporucznik struktury wojskowe, organizował 

sekcje wojskowe i wywiadowcze, pracował w łączności między Krakowem a 

Rzeszą Niemiecką. Aresztowany w 1941 r. pod zarzutem działał w ruchu oporu, 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie i wyroku skazującym na śmierć – 

przewieziony 20.03.1942 r. do Cieszyna i tego samego dnia powieszony w 

egzekucji zbiorowej Pod Wałką.  

Postscriptum: Zginął razem z Adolfem Chlebkiem z Gutów oraz Karolem 

Jadwiszczokiem z Ligotki Kameralnej. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; Uzupełnione relacją ojca Michała Kuśnierza i siostry Franciszki 

Grochola; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (304); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 70. 
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KUŚNIERZ STANISŁAW, 

Urodzony w 1895 r., pochodził z woj. krakowskiego, 

narodowości polskiej. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie, dr biologii. Był nauczycielem przedmiotów 

przyrodniczych w Liceum Pedagogicznym - Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Był także 

nauczycielem dochodzącym w innych cieszyńskich szkołach, 

m.in. w Państwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiego. Po 

zajęciu Zaolzia przez armię polską został mianowany inspektorem 

szkolnym we Frysztacie.  

Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej brał udział w tajnym nauczaniu. Aresztowany 

przez cieszyńskie gestapo i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dora k/Northausen. Zginął w 1945 r. w 

nieznanych okolicznościach – prawdopodobnie podczas ewakuacji więźniów w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 117; 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. 46; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 

 

KUTZER OLGA, 

Urodzona 13.05.1884 r. w Ostrawie Śl. i zamieszkała w tej miejscowości, córka 

Ludwika i Florentyny z d. Neugebauer. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie zginęła 20.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31972/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:20, 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. 1160; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 424. 
 

KUŹMA JAN, 

Urodzony w 1895 r. w Pietwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 
 

KWACZEK GRZEGORZ, 

Urodzony w Łomnej Górnej (nr 2) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa, a jego gospodarkę 

przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie został 

przeniesiony na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji 

wrócił do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (240). 

 

KWAŚNICA RYSZARD, 
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Urodzony 1.04.1909 r. w Lutyni Dolnej, 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.  

Z Cieszyna, w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przetransportowany do KL Mauthausen-

Gusen, gdzie zginął 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. 

 

KWIATKOWSKI ANTONI, 

Urodzony 28.12.1891 r. w miejscowości Końska i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej. Aresztowany 20.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 

zginął 9.11.1940 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98. 

 

KWIATKOWSKI TADEUSZ, 

Urodzony 28.03.1919 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Pracownik 

Państwowej Policji - polski policjant. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Zginął w walce z hitlerowskim agresorem w listopadzie 

1939 r. w okolicach Przemyśla. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113. 

 

KWICZAŁA JÓZEF, 

Urodzony 13.03.1904 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości – Karwina-

Solca (nr 108), narodowości polskiej, sztygar. W okresie okupacji działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 4.03.1940 r. i więziony w piwnicy ratusza w Karwinie, a 

następnie 18.03.1940 r we Frysztacie. Po przewiezieniu do Katowic, tam zasądzony 

na 3 lata ciężkiego więzienia. Przetransportowany 18.05.1940 r. do więzienia w 

Papenburgu, gdzie zginął 6.06.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (053); 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. 
 

KWOLEK JÓZEF, 

Urodzony 16.03.1910 r. w Starym Mieście, zamieszkały w 

Stonawie-Bąkowie, narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 

12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

16.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL 
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Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 3023.  

Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (056). 
 

KWOLEK LUDWIK, 

Urodzony 25.08.1914 r. w Darkowie, syn Józefa. Pochodził z 

górniczej rodziny i był górnikiem. Do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) wstąpił po dłuższym okresie bezrobocia. Do 

15.02.1939 r. służył na Posterunku w Rychwałdzie, następnie 

został przeniesiony do Komisariatu w Lipinach pow. 

świętochłowicki, gdzie służył do wybuchu wojny.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/2 z 20.04.1940, poz. 73, t. 226 s. 

239.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 90; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 122. 
 

KYNAST HELENA, pseud. „Halka”, 

Urodzona 25.02.1913 r. w Karwinie. Uczęszczała do szkoły 

ludowej w Karwinie-Sowiniec, a później do szkoły wydziałowej 

we Frysztacie – kształciła się także w szkole gospodarczej. W 

okresie międzywojennym pracowała jako nauczycielka w Szkole 

Gospodyń Wiejskich w miejscowości Końska k/Trzyńca. 

Aktywna społecznie - działaczka w Macierzy Szkolnej, członkini 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Od początku okupacji hitlerowskiej, nawiązała kontakt z Józefem Kominkiem i 

działał w ruchu oporu – Związku „Odwet” w Cieszynie. Pełniła funkcję łączniczki u 

swojego narzeczonego inż. Kwaśnickiego. Jako łączniczka działała między 

miejscowościami: Frysztat-Karwina-Cieszyn-Katowice-Kraków. Poprzez wielką 

zdradę za przyczyną Edwarda Gałuszki, po aresztowaniu kierownictwa organizacji, 

Helena także została aresztowana i więziona w Cieszynie. Stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do więzienia w Katowicach, a po przesłuchaniach 

przetransportowana do więzienia we Wrocławiu. Otrzymała wyrok kary śmierci, 

który następnie zamieniono na 10 lat pobytu w obozie koncentracyjnym. 

Wywieziona została do Jauer w Saksonii, później do Wadowic, i kolejny raz 

przeniesiona do więzienia w Cieszynie, gdzie odzyskała wolność 29.01.1945 r. – 

wyzwolona przez Armię Czerwoną. Po wyzwoleniu pracowała znowu jako 

nauczycielka, udzielała się w pracy społeczno-kulturalnej. Zmarła 28.12.1987 r. 
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Bibliografia: 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 (152). 

 

KYNAST ZOFIA, 

Urodzona 8.10.1891 r. w Karwinie, zamieszkała w Karwinie II (nr 301), matka 

Heleny. Aresztowana 21.09.1939 r. i prawdopodobnie więziona w Cieszynie. 

Zwolniona do domu 30.11.1939 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (152). 

 

LABUDEK JÓZEF (lub ŁABUDEK), 
Urodzony 11.03.1905 r. w Karwinie, zamieszkały w Oldrzychowicach. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 24.04.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 118416. Od 1.12.1944 r. wypisany z obozowej 

ewidencji. Prawdopodobnie przenoszony do różnych więzień czy obozów - nie 

ustalono nazwy, dostał się do KL Bergen-Belsen, a tam uwolniony przez wojska 

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

r., s. 331; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (106). 

 

LABUS ROMAN, 

Urodzony 6.02.1896 r., zamieszkały w Karwinie. Aresztowany i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau, gdzie zginął 24.04.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101. 

 

LACH JÓZEF, 

Urodzony w Jabłonkowie-Radwanów (nr 492) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (055). 

 

LACH JÓZEF, 

Urodzony 22.11.1897 r. w Karwinie, syn Wojciecha i Franciszki z d. Burysz. W 

pierwszej wojnie służył w armii austriackiej, następnie w Żandarmerii Krajowej 

Księstwa Cieszyńskiego od 4.01.1919 do 14.07.1922 r., później przeszedł do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.). Służbę rozpoczął w stopniu przodownika, 

wykonywał ją w pow. świętochłowickim: do 1.11.1927 r. w Oddziale Kontroli 

Granicznej (od 30.11.1922 r. nazwa: „służba graniczna w Komisariacie Szarlej”), 

następnie do 15.08.1930 r. w Komisariacie Granicznym w Łagiewnikach oraz do 

wybuchu wojny na stanowisku komendanta Posterunku Granicznego w 

Łagiewnikach. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 
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policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 05/1 z 5.04.1940, poz. 59.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 123. 
 

LACH JÓZEF, 

Urodzony 2.12.1915 r. w Mostach (nr 215) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Nieznany jest dalszy 

los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 

 

LAIPERT (LAJPERT) WACŁAW, 

Urodzony 6.01.1880 r. w Kozlaniach, zamieszkały w Karwinie II (nr 229), syn 

Wincentego i Barbary, narodowości czeskiej, robotnik. Aresztowany 23.11.1942 r. 

w Pilźnie za okazywanie zaangażowania w ruchu oporu - w organizacji 

komunistycznej KPCz. Przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 

10.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14329/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:45, określenie przyczyny zgonu to: 

„Herzasthma” (astma sercowa). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 789; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (053); Ofiary 
Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 

 

LAJPERT EMIL, 

Urodzony 3.04.1907 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 229), syn 

Wacława i Filomeny. Aresztowany 23.11.1942 r. i prawdopodobnie wpierw 

więziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego o nieustalonej nazwie, gdzie był więziony do 1.05.1945 r. tj. do 

końca okupacji. Wrócił do domu 22.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (152). 
 

LAJCZYK MARTA, 

Urodzona 25.02.1923 r. w Suchej Górnej i zamieszkała w tej 

miejscowości. Aresztowana 27.06.1944 r. za działalność w ruchu 

oporu. Więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie, 19.09.1944 r., przetransportowana do KL 

Ravensbrück. W Ramach Czerwonego Krzyża, 9.05.1945 r. 

przewieziona do Szwecji na rekonwalescencję po utracie zdrowia 

przez pobyt w obozie.  

Do kraju wróciła 27.10.1945 r. Zmarła w Suchej Górnej 7.02.1998 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

LAJCZYK WŁADYSŁAW, 

Urodzony 2.06.1917 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Karola i Marii z d. Bystroń, narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 4.05.1942 r. 
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i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.06.1942 r.  

Według wystawionego aktu zgonu nr 10405/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, 

określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” 

(ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1401; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 

T.8, cz.18 (459); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 89; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 
 

LAJCZYK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1918 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości – dzielnica 

Na Podlesiu (nr 581). W czasie okupacji student w Pradze i tam aresztowany 

17.11.1939 r. wraz z innymi studentami zrzeszonymi w organizacji „Koleje 

Hławkowe”. Więziony na „Pankracu”, a stamtąd 17.11.1940 r. w transporcie 

zbiorowym wywieziony do KL Auschwitz, i tam zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr EH-2406. Zwolniony do domu 

21.01.1942 r. Obawiając się jednak ponownego aresztowania, ukrywał się do 

1.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (058). 
 

LALUZ BOŻENA, 

Urodzona 17.10.1932 r. w Karwinie, zamieszkała w Karwinie II (nr 1409). 

Aresztowana przez gestapo 1.06.1940 r. i prawdopodobnie więziona w Cieszynie do 

2.09.1940 r. Wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (152). 

 

LALUZ FRANCISZKA, 

Urodzona 19.08.1898 r. w Karwinie, zamieszkała w Karwinie II (nr 1409), matka 

Bożeny. Aresztowana 1.06.1940 r. i prawdopodobnie więziona w Cieszynie do 

2.09.1940 r. Wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (152). 

 

LAMACZ JÓZEF, 

Urodzony 22.11.1903 r. w Nydku, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. W nieustalonych 

okolicznościach - zastrzelony przez policję niemiecką w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46. 

 

LAMPEL JAKUB, 

Urodzony 9.04.1898 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i po przetransportowaniu z więzienia w Cieszynie do więzienia 

lub obozu koncentracyjnego, tam zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tego więźnia.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

LAMPEL RUŻENA, 

Urodzona 3.08.1892 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
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Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

LANCER JÓZEF, 

Zamieszkały w Dziećmorowicach. Aresztowany wraz z rodziną z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu o nieustalonej nazwie. 

Zginał – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 67. 
 

LANCER REGINA, 

Urodzona 31.01.1878 r., zamieszkała w Lutyni Dolnej. Z powodu czystek rasowych 

z dwoma synami przetransportowana w 1939 r. do Wartenau, a stamtąd przesłani 

zostali do KL Auschwitz, gdzie prawdopodobnie zginęli w komorze gazowej.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 71. 
 

LANCER ZYGMUND, 

Zamieszkały w Dziećmorowicach. Aresztowany z powodu czystek rasowych wraz z 

rodziną i przetransportowany do więzienia lub obozu o nieustalonej nazwie. Zginął 

– nieznana data i okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 67. 
 

LANDHOF RUDOLF, 

Urodzony 22.04.1896 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony 

do więzienia w Krakowie, skąd w 1944 r. przesłany został do KL Flossenbürg. Zginął w 

tym obozie 6.12.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

LANDSBERGER IZYDOR, 

Urodzony 12.02.1892 r. w Boguminie, zamieszkały w Żylinie, syn Markusa i Ewy z 

d. Könisfeld. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Dnia 29.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33338. 

Zginął 23.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8541/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:05, 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. 171; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1017. 
 

LANGER ADOLF, 

Urodzony 23.05.1917 r. w Suchej Średniej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 25), urzędnik. Aresztowany 8.05.1941 r. z 

powodu czystek rasowych i więziony w Otmuth, Bunzlau, KL 

Gross-Rosen. Brał udział w marszu ewakuacyjnym więźniów w 

głąb Niemiec z KL Mittelbau-Dora k/Nordhausen do KL Bergen-

Belzen. Odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony przez 

wojska brytyjskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (531). 
 

LANGER ALFRED, 
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Urodzony 16.02.1906 r. w Suchej Średniej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 505), zegarmistrz. Aresztowany 23.04.1940 r. z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do getta w Zawierciu. Następnie, 2.05.1941 r. 

przetransportowany do KL Gross-Rosen. Od 11.02.1945 r. brał 

udział w marszu ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec.  

Poprzez KL Mittelbau-Dora k/Nordhausen dostał się do KL Bergen-Belsen. Tam 

odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska brytyjskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (531); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 150. 

 

LANGER ARNOŚT, 

Zamieszkały w Suchej Średniej. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165. 
 

LANGER FRANCISZKA, 

Urodzona 25.08.1873 r., zamieszkała w Suchej Średniej (nr 25), 

żona Jakuba. Aresztowana wraz z mężem w czerwcu 1942 r. - z 

powodu czystek rasowych i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd w zbiorowym transporcie przewieziona została do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165. 

 

LANGER GISELA, 

Urodzona 26.02.1913 r., zamieszkała w Średniej Suchej (nr 505), żona Zygmunta. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych w czerwcu 1942 r. i przetransportowana 

do KL Auschwitz, gdzie zginęła. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 165. 
 

LANGER HELENA, 

Urodzona 24.12.1908 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 

 

LANGER JAKUB, 

Urodzony 16.03.1876 r., zamieszkały w Suchej Średniej (nr 25), 

właściciel gospody i piekarni w miejscu zamieszkania. 

Aresztowany przez gestapo w czerwcu 1942 r. z powodu czystek 

rasowych i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął.   
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 
Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165. 

 

LANGER JÓZEF, 

Urodzony 1.04.1904 r., zamieszkały w Suchej Średniej (nr 25). 

Aresztowany przez gestapo 23.05.1940 r. prawdopodobnie z 

powodu czystek rasowych, i krótko więziony w Cieszynie, a 

stamtąd 24.05.1940 r. przewieziony do getta w Zawierciu. Od 

2.05.1941 r. przetransportowany do Sakrau, następnie od 

12.11.1942 r. do KL Gross-Rosen, od 11.02.1945 do KL 

Mittelbau-Dora k/Nordhausen. Brał udział w marszu 

ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec i 15.04.1945 r. 

wyzwolony został przez wojska amerykańskie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (530); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 150. 
 

LANGER MAKSYMILIAN, 

Urodzony 23.11.1909 r. w Suchej Średniej (nr 505), brat Józefa, 

piekarz. Aresztowany 8.05.1941 r. z powodu czystek rasowych i 

więziony w Otmuth, Bunzlau, w KL Gross-Rosen. Brał udział w 

marszu ewakuacyjnym więźniów do KL Bergen-Belsen i tam 

wyzwolony 15.04.1945 r. - przez wojska brytyjskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (530). 

 

 

LANGER STEFANKA z d. STEUER, 

Urodzona 5.05.1908 r. w Orłowej i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

16.05.1940 r. przewieziona do getta w Zawierciu, a następnie przesłana do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła 14.12.1943 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

LANGER STEFANIA, 

Urodzona w 1911 r., zamieszkała w Suchej Średniej (nr 505), żona Maksymiliana. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i prawdopodobnie po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526, 530), Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 165. 
 

LANGER WALTER, 

Urodzony 31.05.1907 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 133. 
 

LANGER WIERA, 

Zamieszkała w Suchej Średniej (nr 505), córka Maksymiliana i Stefanii. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 
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Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła w czerwcu 1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526, 530); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 165. 

 

LANGER WIKTOR, 

Urodzony 1.02.1904 r., zamieszkały w Suchej Średniej (nr 25), 

syn Jakuba i Franciszki. Aresztowany przez gestapo 18.05.1940 r. 

z powodu czystek rasowych i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd przewieziony do getta w Zawierciu, a następnie przesłany 

do KL Auschwitz, gdzie zginął. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165. 
 

LANGER ZYGMUNT, 

Urodzony 1.02.1908 r., zamieszkały w Suchej Średniej (nr 505), 

piekarz. Aresztowany w czerwcu 1942 r. z powodu czystek 

rasowych i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd w zbiorowym transporcie przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (526); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 
Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 165. 

 

LANGHAMMER JAROSŁAW, 

Urodzony 21.04.1916 r. w Łazach, zamieszkały w Orłowej, narodowości czeskiej, 

syn Emila i Emilii z d. Gałuszka, robotnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu – kolporter ulotek i prasy podziemnej. Aresztowany 21.01.1943 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął - rozstrzelany 4.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 13296/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 18:30, 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. s. 1137; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1266; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

LANGHAMMER JINDRICH, 

Urodzony 6.12.1892 r. w Starym Mieście, zamieszkały w Karwinie. Wysłany 

22.01.1945 r. na przymusowe roboty do Jabłonkowa, i tam zginął - nieznane są data 

oraz okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 114. 

 

LANGNER VITEZSLAV, 

Urodzony 1.02.1904 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

czeskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.05.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 
 

LANKOCZ JANINA, 
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Zamieszkała w Stonawie. Wywłaszczona oraz wysiedlona przez hitlerowców wraz z 

córką z własnego gospodarstwa i domu, a następnie wysłane przez Arbeitsamt na 

roboty przymusowe do Niemiec. Przetrwały hitlerowskie zniewolenie – wróciły do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (056). 

 

LANKOCZ WILHELM, 

Urodzony 5.05.1913 r. w Stonawie, syn Józefa i Janiny z d. 

Szeliga. Mieszkał w Łąkach, górnik. Służbę w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) rozpoczął 21.11.1938 r. jako 

posterunkowy z przydziałem do Komisariatu w Cieszynie i pełnił 

ją do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., 

wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol.  

W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 

r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r.- 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wysłał list do rodziców z Ostaszkowa z datą 13.12.1939. Wpisany 

na LW z Ostaszkowa 05/3 z 5.04.1940, poz. 60, t. 2402.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 90; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 123; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 120. 

 

LASOTA ANDRZEJ, 

Urodzony 27.04.1882 r. w Gnojniku, zamieszkały w Ligotce 

Kameralnej (nr 169), narodowości polskiej, rolnik. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

15.02.1944 r. z całą rodziną pod zarzutem kontaktów z 

partyzantami. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen. 

Zginął 19.02.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota - Materiały archiwalne Jerzego Nikodema; Archiwum dr. n. 

med. J. Mazurka, T. 2, cz. 6 (154); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 105. 
 

LASOTA ANNA, 

Urodzona 9.10.1909 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkała w tej miejscowości (nr 169), 

córka Andrzeja i Janiny. Aresztowana przez gestapo 26.07.1944 r. i uwięziona w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przetransportowana do któregoś z 

obozów – nie ustalono nazwy tego obozu. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – 

wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T. 2, cz. 6 (154). 
 

LASOTA JAN, ks., 

 

 



 217 

Urodzony w 1883 r. w Bystrzycy, syn Jana i Zuzanny z d. Widenka, pastor. Po 

ukończeniu szkoły ludowej oraz typu średniego, studiował teologię w Wiedniu - 

ukończył studia w 1909. Od 1910 r. proboszcz parafii ewangelickiej w Jaworzu do 

1932 r. Współzałożyciel licznych polskich narodowych i kulturalno-oświatowych 

jaworzyńskich organizacji m.in. Macierzy Szkolnej. Inicjator założenia polskiej 

prywatnej szkoły ludowej w Jaworzu Średnim. W 1919 r. uczestnik prac 

plebiscytowych. Od 1929 r. wójt Jaworza, katecheta w Cieszynie, redaktor 

tygodnika „Ewangelik”. W okresie okupacji hitlerowskiej – zagrożony aresztowaniem, 

ukrywał się w Wędryni, później w Cieszynie u ks. Kisiały – pastora w Cieszynie. 

Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r., więziony był w Cieszynie, KL Dachau, KL 

Mauthausen-Gusen. Po zwolnieniu z obozu, zmuszony został do przymusowych robót we 

Frysztacie. Po wojnie ponownie proboszcz parafii w Jaworzu (1950-1961), gdzie 

zmarł w 1973 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (191). 

 

LASOTA JAN, 

Urodzony 14.07.1897 r. w Trzonowicach, syn Jana i Anny z d. Hodiec. Kapitan 

służby stałej. Żołnierz Legionu wschodniego i V Dywizji Syberyjskiej. W czasie 

wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. dostał się do niewoli. Od 1921 r. służył w 54 

pp., 5 Brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza – w 17 baonie „Dawidgródek”, i 59 

pp. W 1934 r. został powiatowym komendantem Wychowania Fizycznego i 

Przysposobienia Wojskowego w Inowrocławiu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Niepodległości. Nie jest ustalone w jakich okolicznościach dostał 

się do sowieckiej niewoli. Zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na Listę Starobielska pod nrem 1920.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 77. 
 

LASOTA JAN, 

Urodzony 8.08.1910 r. w miejscowości Końska. Zaraz na początku okupacji hitlerowskiej, 

przesłany na roboty przymusowe do Niemiec, i tam został zastrzelony w lipcu 1943 r. - 

przy próbie ucieczki z robót.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46. 
 

LASOTA JANINA z d. KONIECZNY, 

Urodzona 18.01.1880 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 169), żona Andrzeja (ur. w 1882 r.). 

Aresztowana 22.07.1944 r. i więziona w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przetransportowana do 

KL Mauthausen – gdzie przebywała do końca wojny. Wróciła z 

obozu 6.07.1945 r. Zmarła 25.10.1961 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (154). 
 

LASOTA JERZY, 

Urodzony 13.03.1917 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

169), mąż Janiny. Aresztowany 25.02.1944 r. wraz z pozostałymi członkami rodziny 
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za posiadanie broni oraz pomoc okazywaną partyzantom. Uwięziony w Cieszynie, a 

stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Powieszony w 

Suchej Górnej 18.07.1944 r. - w egzekucji powszechnej-zbiorowej razem z 5 

innymi Polakami skazanymi na śmierć. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota - Materiały archiwalne Jerzego Nikodema; Archiwum dr. n. 

med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (462). 

 

LASOTA JOANNA, 

Urodzona 16.04.1923 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 169), córka Andrzeja i Janiny. Aresztowana 

26.07.1944 r. i więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym wywieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Po zakończonym śledztwie, od 30.08.1944 r. wysłana do KL 

Ravensbrück, i dalej do KL Sachsenhausen – gdzie była więziona 

do końca wojny. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

LASOTA JERZY, 

Urodzony 13.03.1917 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

169), narodowości polskiej, syn Andrzeja i Joanny z d. Konieczny, maż Janiny, 

robotnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

2.02.1944 r. pod zarzutem, że kontaktuje się z partyzantami. Powieszony w 

egzekucji publicznej – zbiorowej 18.07.1944 r. w Suchej Górnej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (154); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 105. 
 

LASOTA KAROL, 

Urodzony 18.04.1916 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, kolejarz. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany i przetransportowany do więzienia we 

Frysztacie, gdzie zginął 27.01.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 153; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

LASOTA KAROL, 

Urodzony 19.02.1919 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

169), syn Andrzeja i Janiny. Aresztowany przez gestapo 22.07.1944 r. i więziony w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przetransportowany do któregoś z 

obozów – nie ustalono nazwy tego obozu. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T. 2, cz. 6 (154). 

 

LASOTA MARIA, 

Urodzona 2.05.1911 r. w Ligotce Kameralnej i tam zamieszkała 

(nr 169), córka Andrzeja i Janiny z d. Konieczny, narodowości 

polskiej, nauczycielka przedszkola. Aresztowana 26.01.1943 r. i 

więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 
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zakończonym śledztwie przetransportowana do KL Mauthausen, 

następnie do KL Ravensbrück, i dalej do KL Sachsenhausen. 

Odzyskała wolność w maju 1945 r. – wyzwolona przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (154). 
 

LASOTA MARTA (po zamążpójściu CIMAŁA), 

Urodzona 15.03.1915 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkała w tej miejscowości (nr 

169), córka Andrzeja i Janiny. Aresztowana przez gestapo 22.07.1944 r. i więziona w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przetransportowana do któregoś z 

obozów – nie ustalono nazwy tego obozu. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – 

wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T. 2, cz. 6 (154). 
 

LASOTA RUDOLF, 

Urodzony 28.02.1917 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 61), 

hutnik. Prawdopodobnie zmobilizowany, od 1.09.1939 r. walczył z bronią w ręce - z 

hitlerowskim najeźdźcą. Wysłany 8.07.1940 r. przez Arbeitsamt na przymusowe 

roboty do Magdeburga, gdzie działał w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej. 

Wrócił do domu 5.09.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (191). 
 

LASOTA STANISŁAW, 

Urodzony 7.03.1918 r. w Bystrzycy n.Olzą (nr 107), zamieszkały 

w Trzyńcu, narodowości polskiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 

15.09.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania pracował do 

końca wojny jako robotnik.  

Po wyzwoleniu 13.09.1950 r. ukończył studia medyczne, został lekarzem 

rejonowym w miejscowości Liptowsky Stradok gdzie pracował do 1954 r., a 

następnie, aż do przejścia na emeryturę w 1980 r. - był lekarzem rejonowym w 

Wędryni. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (270). 
 

LATOSZYŃSKI FRYDERYK, pseud. „Funiok”, 

Urodzony 26.03.1915 r. w Trzyńcu, zamieszkały w Wędryni (nr 

451), narodowości polskiej, urzędnik. Po ukończeniu szkoły 

ludowej, absolwent polskiego gimnazjum w Orłowej - matura w 

1935 r. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w 

ambulatorium Kasy Brackiej w Orłowej, działał w ruchu oporu. 

Wcielony 15.01.1944 r. przymusowo do Wehrmachtu, lecz po 6 

tygodniach tj. 26.03.1944 r. uwięziony w więzieniu wojskowym 

w Katowicach. 

Następnie, od 10.06.1944 r. więziony w Berlinie i Torgau. Skazany na śmierć „za 

zdradę stanu” - wyrok wykonano 11.08.1944 r. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (069); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190. 

 

LATOSZYŃSKI JÓZEF, 

Urodzony 26.10.1916 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 451). 

Aresztowany przez gestapo w 1943 r. i więziony do zakończenia okupacji w 1945 r. 

w Postoloprty38 - na terenie okupowanych Czech. Przeżył hitlerowskie zniewolenie 

– wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (195). 

 

LAUBER ANTONIA, 

Urodzona 24.11.1878 r. w Oświęcimiu, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana w 1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona została do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

LAUBER SIDONIE, 

Urodzona 19.07.1919 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona w 1942 r. do więzienia Boltenheim 

(Niemcy), a później przenoszona do innych więzień m.in. w Grübengau. W marcu 

1945 r. zginęła w marszu ewakuacyjnym więźniów w okolicy Frankfurtu n. Menem. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 55. 
 

LAUKO LEON, 

Urodzony 19.12.1904 r. w Karwinie, zamieszkały w Dąbrowie, 

narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w seminarium 

nauczycielskim w Ostrawie - matura w 1928 r. Jako nauczyciel 

podjął pracę w Stonawie, a później w Karwinie, w Dąbrowej, w 

Czeskim Cieszynie. Aresztowany 15.05.1940 r. i więziony w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 3000. 

Zwolniony z obozu 9.12.1940 r., a po powrocie do domu, do końca okupacji 

pracował fizycznie jako robotnik w kopalni w Karwinie. Po wyzwoleniu wrócił do 

pracy w szkolnictwie i włączył się do pracy społecznej w Polskim Związku 

Kulturalno Oświatowym. Zmarł 21.01.1977 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

LAWIŃSKA HELENA, 

Urodzona w 1927 r. w Nawsiu i do 1950 r. tam zamieszkała. W okresie okupacji 

hitlerowskiej pracowała jako pomoc domowa w schronisku na Kozubowej. 

Aresztowana 5.04.1945 r. na Kozubowej z trzema innymi dziewczynami (była 

świadkiem aresztowania trzech partyzantów: Rychtera, Ryłki, Sikory). Więziona 4 

dni na Sałajce, w areszcie lokalnym (w chlewiku) przy gospodzie Pyszki w Łomnej 

                                                      
38 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Górnej - tam gestapo miało swoją siedzibę. Po przesłuchaniu, odprowadzona pod 

eskortą gestapo do schroniska na Kozubowej, gdzie przebywały pod dozorem 

gestapowców do 29.04.1945 r. - aż do ich ucieczki przed zbliżającym się frontem. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (055, 100). 

 

LEBER ETEL, 

Urodzona 26.10.1913 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LEBER LEO, 

Urodzony 15.06.1872 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

LEBER NATALIA, 

Urodzona 7.09.1897 r. w Oświęcimiu, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana w 1940 r. z powodu czystek rasowych i od tego czasu zaginęła. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 

 

LEBER PIOTR, 

Urodzony 16.04.1937 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

LEBER WILHELM, 

Urodzony 25.04.1901 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LEDVON ZDENEK, 

Urodzony w Dąbrowie i zamieszkały w tej miejscowości. Zmarł na wskutek ran 

odniesionych w walce jako partyzant - z przeważającą siłą hitlerowców. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 79. 
 

LEGERSKÝ JAN, 

Urodzony 23.06.1899 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i uwięziony w Ostrawie, gdzie zginął 1.07.1941 r. – w nieustalonych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 66. 

 

LEGIERSKI JAN, 
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Urodzony 13.01.1917 r. w Bystrzycy i tam zamieszkały, 

narodowości polskiej, nauczyciel. Absolwent gimnazjum im. 

Osuchowskiego w Cieszynie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

w Katowicach. Aresztowany i po uwięzieniu w Czeskim 

Cieszynie - fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau.  

Następnie, 24.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z 

obozu 9.12.1940 r. – pod warunkiem podpisania Volkslisty, a gdy spełnił to żądanie, 

natychmiast wcielony do Wehrmachtu. Wysłany na front zachodni, gdzie dostał się 

do niewoli angielskiej, a po skutecznych zabiegach wstąpił do Wojska Polskiego i w 

takim mundurze walczył z hitlerowcami. Z Anglii wrócił w 1946 r. jako plutonowy 

WP. Podjął pracę jako nauczyciel, a później powierzono mu stanowisko dyrektora w 

fabryce silników elektrycznych „Celma” w Cieszynie. Zmarł w Ustroniu 6.05.1982 

r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

LEKKY ANNA, 

Urodzona 9.04.1925 r. w Rychwałdzie. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka „wychowawcza” nr E-1542. 

Wypisana 4.10.1944 r. z ewidencji obozowej – prawdopodobnie przeniesiona do 

innego obozu którego nazwy nie udało się ustalić, lub zwolniona do domu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1103. 

 

LEMPART MAGDALENA z d. DLABAC, 

Urodzona 29.09.1922 r. w Cadca, zamieszkała w Ropicy. 

Aresztowana 15.09.1944 r. za pomoc udzielaną partyzantom z 

grupy Kamińskiego. Więziona w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach przesłana do KL 

Auschwitz. Następnie, w transporcie zbiorowym 

przetransportowana do KL Ravensbrück.  

Odzyskała wolność 8.05.1945 r. – wyzwolona podczas marszu ewakuacyjnego w 

głąb Niemiec. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

LENHARD WŁADYSŁAW, 

Zamieszkały w Stonawie. Wywłaszczony oraz wysiedlony z całą rodziną ze swego 

domu (3 osoby), a następnie wysłani na roboty przymusowe do Niemiec. Po 

zakończonej wojnie w 1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (056). 
 

LERNER MARKUS, 

Urodzony 18.08.1871 r. w Pilźnie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany 

w 1940 r. z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do getta w Będzinie, 

gdzie zmarł 14.02.1943 r. 
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Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

LESZCZYŃSKI JÓZEF (JAN), 

Urodzony 17.11.1896 r. w Zabrzu, zamieszkały w Karwinie II, narodowości 

polskiej, urzędnik w administracji kopalni okręgu rybnickiego, zaś od 1938 r. w 

Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 

przesłany do KL Mauthausen-Gusen – gdzie zginął 10.12.1941 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (053); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

LEŚNIK WIKTOR, 

Urodzony 24.06.1914 r. w Tychach, syn Mikołaja i Wiktorii z d. Galetzki. W WP 

służył w latach 1935-1936, otrzymał stopień kaprala. Do służby w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 10.02.1937 r., z przydziałem do 

kompanii kandydatów Komendy Rezerwy w Katowicach. Do 23.07.1937 r. służył w 

Komendzie Rezerwy w Katowicach, następnie do 13.04.1939 r. w Komisariacie w 

Piekarach Śląskich. Stamtąd został przeniesiony do Komisariatu w Cieszynie. Od 

12.07.1939 r. do wybuchu wojny służył na Posterunku Wisła-Czarne. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 033/1 z 16.04.1940, poz. 18, t. 1244.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 123. 
 

LEŚNY (LESNY) LEOPOLD, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 6.01.1906 r. w Orłowej, zamieszkały w Morawskiej Ostrawie, 

narodowości czeskiej, sędzia. Przed wojną członek Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - członek Obrony 

Narodowej. Aresztowany 10.12.1942 r. i w transporcie zbiorowym z Brna 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 11.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 86064. Zginął 27.02.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 11750/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

8:40, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” 

(katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym). 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1137; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1248; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

117; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 

 

LEVKOWITZ ELZA, 

Urodzona 4.11.1897 r. w Zabrzu, zamieszkała w Skrzeczoniu. Aresztowana 

11.06.1942 r. razem z mężem Witesławem z powodu czystek rasowych i po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, przewiezieni zbiorowym transportem do KL 

Bełżec, gdzie zginęli – nieznana jest data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 176. 
 

LEVKOWITZ WITESŁAW, 

Urodzony 24.12.1899 r., zamieszkały w Skrzeczoniu. Aresztowany 11.06.1942 r. razem 

z żoną Elzą z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, 

przewiezieni zbiorowym transportem do KL Bełżec, gdzie zginęli – nieznane są data 

oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 176. 

 

LEWKOWICZ ANTONI, 

Urodzony 1.02.1915 r. w Gródku Jagiellońskim woj. lwowskie, syn Grzegorza i 

Marii. Ukończył szkołę powszechną. Zasadniczą służbę wojskową wykonywał od 

2.11.1934 do 19.09.1936 r., szeregowiec. Od 14.10.1936 r. wstąpił do Państwowej 

Policji jako pracownik kontraktowy - szeregowy w Komendzie Rezerwy Kraków. 

Później służył w Żyrardowie pod Warszawą, skąd 24.02.1939 r. został przeniesiony 

z Policji Państwowej do Policji Województwa Śląskiego, z przydziałem na 

Posterunek w Jabłonkowie. We wrześniu 1939 r. ewakuowany na wschód, schronił 

się u rodziców w Gródku Jagiellońskim, a w listopadzie 1939 r. przyjechał do 

Jabłonkowa. Po powrocie do rodziców został aresztowany i uwięziony we Lwowie, 

a następnie internowany przez sowietów, gdzie zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany funkcjonariuszy przez NKWD. 

Postscriptum: Rodziców deportowano w głąb Rosji. Wpisany na Liście Ukraińskiej 

055/2 z początku maja (po 5.05.1940 r.), poz. 72, U-1671. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 177. 
 

LEWKOWITZ SIEGFRIED, 

Urodzony 24.12.1899 r., zamieszkały w Skrzeczoniu, urzędnik. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 176. 

 

LIBERDA FRANCISZEK, 

Urodzony 14.07.1916 r. w Bystrzycy n.Olzą (nr 81), zamieszkały w Gródku, 

narodowości polskiej, hutnik. W 1941 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec. Nie mogąc tam wytrzymać ciężkich warunków pracy, 

uciekł w 1942 r. z miejsca przymusowego pobytu i wrócił do Gródka, przyłączając 

się do walki z okupantem jako partyzant. Zginął 24.09.1943 r. w domu Franciszka 
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Gomoli w Gródku (72) (gdzie partyzanci mieli swój przysiółek) - w walce z 

przeważającą liczbą gestapowców i żandarmów. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68. 
 

LIBERDA KAROL, 

Urodzony 22.09.1906 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 1128). 

Aresztowany 9.11.1942 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie przetransportowany do KL Auschwitz – gdzie zginął 

28.11.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (152). 

 

LIBERDA PAWEŁ, 

Urodzony 12.08.1914 r. w Oldrzychowicach i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, hutnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 4.01.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 

29.03.1943 r.  
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 139. 
 

LICHTBAUM ARNOST, 

Urodzony 10.09.1904 r., zamieszkały w Pietwałdzie. Aresztowany 5.06.1940 r. z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 8.06.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 

 

LICHTBAUM LEO, 

Zamieszkały w Pietwałdzie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Majdanek 

gdzie zginął - nieznana jest data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 

 

LICHTBAUM HELENA, 

Urodzona 12.06.1909 r., zamieszkała w Pietwałdzie. Aresztowana 5.06.1940 r. z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 

(prawdopodobnie w komorze gazowej) - nieznana jest data śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 

 

LICHTBAUM SAMUEL, 

Urodzony 7.08.1925 r., zamieszkały w Pietwałdzie, student. Aresztowany 5.06.1940 

r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 8.06.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 

 

LICHTBAUM STANISŁAW, 

Urodzony 28.09.1927 r., zamieszkały w Pietwałdzie. Aresztowany 8.06.1940 r. z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.06.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 
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LICHTBLAU ERNEST, 

Urodzony 1.09.1932 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 255). 

Aresztowany 7.06.1940 r. razem z matką z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa więzienia lub obozu oraz data okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (054); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 109. 
 

LICHTBLAU HERTA, 

Urodzona 6.06.1910 r. w Karwinie i zamieszkała w tej miejscowości (nr 255). 

Aresztowana 7.06.1940 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd przewieziona do getta w Będzinie, gdzie zginęła - nieznana 

jest data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (054); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 109. 
 

LICHTBLAU LEO, 

Zamieszkały w Orłowej. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. przewieziony do getta w 

Zawierciu i tam zginął – nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 
 

LICHTIG ELIÁŠ, 

Urodzony 23.07.1896 r. w Koszycach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 31.07.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

LIGOCKI ALOJZY, 

Urodzony 4.06.1920 r. w Łomnej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Aresztowany 28.07.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginał - zamordowany w związku z akcją likwidacji upośledzonych. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122. 
 

LINCER HENRYK, 

Urodzony 25.06.1887 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, z zawodu 

maszynista. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 3382. Zginął w tym obozie 17.01.1941 r.  
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 
Polskie, s. 146. 

 

LINCHARD JÓZEF-AUGUSTYN, 

Urodzony 24.08.1904 r. w Poznaniu, od 1938 r. zamieszkały w Nawsiu. Pracownik 

kolei, dyżurny ruchu w Nawsiu. Aresztowany przez gestapo 29.10.1942 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Następnie, przetransportowany do KL Ravensbrück, i dalej do KL 
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Sachsenhausen. W ostatnich dniach okupacji uczestniczył w marszu ewakuacyjnym 

więźniów do Lubeki – wyzwolony w czasie marszu. Wrócił do domu 3.06.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (100). 
 

LINDA FRANCISZEK, 

Urodzony 1.08.1909 r. w Łąkach i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

przez gestapo i więziony – nieznane miejsce uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie, wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (147). 

 

LINDOVSKY RUDOLF, 

Urodzony 28.02.1901 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd przewieziony do więzienia w Kromierzyžu, gdzie zginął 30.04.1944 r. 
Bibliografia: 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. 

 

LINZER HENRYK, 

Urodzony 25.06.1887 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 30.12.1939 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Karwinie, Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau, gdzie zginął 17.01.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
Karwina cz.1 (054); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 

 

LINZER MARIA, 

Urodzona w 1892 r., zamieszkała w Karwinie II, żona Henryka, matka Rajmunda. 

Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1944 r. (inna wersja 

jest taka, że zmarła w domu na skutek reperkusji hitlerowskich). 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
Karwina cz.1 (054). 

 

LINZER RAJMUND, 

Urodzony 9.01.1920 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, syn Henryka i Marii, pracownik Państwowej Policji (policjant 

polski). Zmobilizowany (stop. wojsk. porucznik), brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął 3.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem w 

okolicach Katowic. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (054); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 113; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 
 

LIPA WITESŁAW, 

Urodzony 28.08.1915 r. w Suchej Średniej, syn Jana i Joanny z d. Paprok. 

Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 17.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2650/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:55, określenie 

przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1140. 

 

LIPKA ALOJZY, 
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Urodzony 28.04.1893 r. w Stonawie, zamieszkały w Łąkach, 

narodowości polskiej, z zawodu kupiec. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 23.04.1940 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7081. 

Zginął 4.10.1940 r. 
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. 121; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (133); 

S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 59. 

 

LIPKA ANNA, 

Urodzona 3.04.1910 r. w Karwinie i tam zamieszkała. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK (należała do komórki „Stefana” – Józefa 

Kominka, kierownika obwodu Karwina-Cieszyn). Aresztowana w 

Karwinie 3.03.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd po trzech miesiącach w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia we Wrocławiu gdzie przebywała 5 

miesięcy.  

Następnie przetransportowana do więzienia w Katowicach gdzie osądzona została 

na 4 lata więzienia. Po półrocznym uwięzieniu w Katowicach, przesłana do KL 

Auschwitz. Dnia 2.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka 

nr 58158. Pod koniec funkcjonowania tego obozu nie uczestniczyła w marszu 

ewakuacyjnym więźniów, lecz wraz z dwoma współwięźniarkami 22.01.1945 r. 

opuściła obóz (pozbawiony służb wartowniczych ze względu na zbliżającą się 

Armię Czerwoną) i już 23.01.1945 r. dotarły do Karwiny. 

Postscriptum: Mieszkając koło kopalni „Barbara”, była świadkiem rozstrzelania we 

wrześniu 1939 r. 11 osób w lasku za kopalnią „Barbara”. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 588; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (152); informacja uzupełniona o dane z APMA-B – relacja Anny 
Lipka. 

 

LIPKA BARBARA, 

Zamieszkała w Stonawie. Wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego domu. 

Nieznane jest miejsce jej wysiedlenia oraz dalszy okupacyjny los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 
 

LIPKA FRANCISZEK, 

Urodzony 4.04.1906 r. w Wędryni, zamieszkały w Kalembicach, narodowości 

polskiej, nauczyciel. Po ukończeniu szkoły ludowej, kontynuował naukę w 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W 1939 r. był kierownikiem 

polskiej szkoły w Katowicach-Załężu. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Po udanej ucieczce z niewoli, wrócił do Kalembic. 

Aresztowany przez gestapo w marcu 1941 r. i po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 

przewieziony do więzienia w Katowicach i dalej do więzienia w Sosnowcu, gdzie 

zginął 6.07.1942 r. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (069); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190. 

 

LIPKA FRANCISZEK, 

Urodzony 31.07.1920 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 385), 

uczeń krawiecki. W 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Niemiec, a tam przymusowo wcielony do Wehrmachtu i wysłany na front wschodni, 

gdzie zginął 18.07.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (119). 

 

LIPKA JADWIGA, 

Urodzona w Jabłonkowie (nr 430) i tam zamieszkała, córka Pawła. Aresztowana i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie i wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056). 
 

LIPKA PAWEŁ, 

Urodzony 21.03.1883 r. w miejscowości Końska, zamieszkały w Jabłonkowie (nr 

430), emerytowany kierownik Polskiej Szkoły Ludowej w Jabłonkowie-Piosku. Tuż 

przed wybuchem pierwszej wojny światowej zmobilizowany w 1914 r. do wojska 

austriackiego - dostał się do niewoli rosyjskiej i aż do końca wojny pracował jako 

robotnik leśny na Syberii. Po wojnie wrócił do zawodu nauczycielskiego. Był 

kierownikiem szkoły w Piosku, a w latach 1938-1939 dyrektor szkoły w 

Jabłonkowie. Brał czynny udział w pracach społecznych - prowadził „Kasę 

Reiffeisena”, był sekretarzem gminnym. W Jabłonkowie założył drużynę harcerską, 

prezes Związku Śląskich Katolików, przewodniczący Związku Niewiast 

Katolickich. Udzielał się również w Polskim Towarzystwie Turystycznym „Beskid 

Śląski”. Aresztowany 9.11.1939 r. i więziony do 10.11.1939 r. w więzieniu 

lokalnym w Jabłonkowie, a później przesłany do więzienia gestapo w Cieszynie. 

Stamtąd 8.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen-

Oranienburg, gdzie przebywał do 12.08.1942 r. Wyczerpanego pobytem w obozie 

zwolniono do domu w sierpniu 1942 r. Zmarł w Jabłonkowie w 1956 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (055, 186); Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny 

ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 121. 

 

LIPOWCZAN ANDRZEJ, 

Urodzony w 1919 r. w Śmiłowicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. Aresztowany i uwięziony w więzieniu lub obozie koncentracyjnym o 

nieustalonej nazwie. Tam zginął w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 183. 

 

LIPOWCZAN KAROL, 

Urodzony 17.11.1909 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości – dzielnica Za 

skocznią (nr 258), hutnik. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Bleckhamer – Blachowni. Wrócił w 1944 r. do domu i następnie do 

1945 r. pracował w kopalni „Jan” w Karwinie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (175). 
 

LIPOWCZAN PAWEŁ, 
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Urodzony 19.03.1891 r. w Zwierzyńcu, zamieszkały w Kocobędzu k/Cieszyna, 

nauczyciel. Aresztowany podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau, gdzie zginął 6.02.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 95. 

 

LIPOWSKI JERZY, 

Urodzony w Bukowcu (nr 110) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa, a jego gospodarkę przejął osadnik 

sprowadzony przez Niemców. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (165). 

 

LIPOWSKI STANISŁAW, 

Urodzony 14.09.1911 r. w Piosku (nr 51) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - walczył jako 

żołnierz 3 Korpusu Obrony Narodowej w Jabłonkowie. Po powrocie z kampanii 

wrześniowej – aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (186). 
 

LIPUS ANNA, 

Urodzona 20.08.1923 r. w Karpentnej i zamieszkała w tej miejscowości (nr 47). 

Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – 

wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (316). 

 

LIPUS FRANCISZEK, 

Urodzony w 1926 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1941 r. 

obawiając się aresztowania, ukrywał się w Łyżbicach. Gestapo trafiło jednak na jego 

trop i został aresztowany. Wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Niemiec przebywał tam od 1941 do 1945 r. Przeżył hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (177). 
 

LISKER ADELA, 

Urodzona 30.12.1887 r. w Ustroniu, zamieszkała w Karwinie. Aresztowana i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa więzienia lub obozu oraz data okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 

 

LISKER JÓZEF, 
Zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca 

uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LISZKA ANNA z d. SIKORA, 



 231 

Urodzona 19.01.1921 r. w Kaczycach i zamieszkała w tej 

miejscowości, krawcowa. Aresztowana 11.03.1944 r. i uwięziona 

w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

przetransportowana do KL Ravensbrück, gdzie przebywała do 

końca wojny. Później, dla podratowania zdrowia wysłana do 

Szwecji skąd wróciła w połowie 1945 r. Zmarła w 1995 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

LISZKA PAWEŁ, (ojciec), 

Urodzony 10.06.1881 r. w Nawsiu (nr 7) i zamieszkały w tej miejscowości, rolnik. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z całą rodziną (7 

osób). Wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec, a ich gospodarkę przejął 

osadnik sprowadzony przez Niemców. Po zakończeniu okupacji wrócili do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (108). 

 

LISZKA PAWEŁ, (syn), 

Urodzony 17.08.1908 r. w Nawsiu (nr 7) i zamieszkały w tej miejscowości. Razem z 

rodzicami i rodzeństwem wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa 

wraz z całą rodziną (7 osób). Wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec, a ich 

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Po zakończeniu okupacji 

wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (112). 

 

LISZTWAN FRANCISZEK, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 31.03.1908 r. w Karwinie, zamieszkały w miejscowości Końska (nr 11), 

narodowości polskiej, górnik w kopalni w Karwinie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 15.03.1941 r. w Ropicy i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 26.03.1941 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 11101. Zginął w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 89; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (055); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98; informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 
 

LISZTWAN HELENA, 

Urodzona 8.03.1925 r. w Koszarzyskach i zamieszkała w tej miejscowości, 

przybrana córka Karola i Marii z d. Holtof. Aresztowana przez gestapo 13.06.1944 

r. i więziona w Cieszynie, a stamtąd 13.07.1944 r. w zbiorowym transporcie 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

5.09.1944 r. przetransportowana do KL Ravensbrück. Następnie, od 1.04.1945 r. 
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brała udział w marszu ewakuacyjnym więźniarek w głąb Niemiec - do Salzwedel. 

Odzyskała wolność 15.04.1945 r. – wyzwolona przez wojska amerykańskie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (363). 
 

LISZTWAN JAN, 

Urodzony 1.02.1898 r. w Milikowie i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 5), hutnik. W okresie międzywojennym 

zaangażowany działał w ruchu oporu. Aresztowany 7.01.1943 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd 11.01.1943 r. w zbiorowym 

transporcie przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 118417. Następnie, w 

styczniu 1945 r. brał udział w marszu ewakuacyjnym więźniów i 

dostał się do KL Mittelbau-Dora, gdzie odzyskał wolność 

28.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (422); informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 

 

LISZTWAN JERZY, 

Urodzony 9.04.1908 r. w Karpętnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 24), 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 5.03.1942 r. za odmowę przyjęcia 

Volkslisty. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, a następnie przetransportowany do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 20.07.1942 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 74; Archiwum dr. n. 
med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (292). 
 

LISZTWAN RUDOLF, 

Urodzony 11.03.1911 r. w Karwinie, syn Pawła i Barbary z d. Czudak. Ukończył 

trzy klasy szkoły wydziałowej, górnik. Służył w armii czechosłowackiej w latach 

1934-1936. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 15.11.1938 r. i 

przydzielony został na Posterunek w Bystrzycy. Służbę wykonywał tam do 

wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 050/2 z kwietnia (bez daty) 1940, 

poz. 60, t. 2325. Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów 

zamieszkujących salę 10 tzw. korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono 

podczas ekshumacji w Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 91; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 123. 
 

LITNER FRANCISZEK, 

Urodzony w 1889 r. w Zabłociu – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości. Dnia 

1.09.1939 r. ewakuowany w głąb Polski, a po powrocie do domu aresztowany i 
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więziony przez kilka miesięcy. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (097). 
 

LITTNER (LITNER) RUDOLF, 

Urodzony 1.07.1895 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 25.09.1939 r. i prawdopodobnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 6.08.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 161. 
 

LITTNER RUDOLF, 

Urodzony 2.07.1905 r. w Rychwałdzie, narodowości polskiej, 

urzędnik skarbowy. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w 

Cieszynie-Bobrku. Przed przewidywanym wybuchem wojny, 

ewakuowany w głąb Polski. Po powrocie do miejsca 

zamieszkania, aresztowany 25.09.1939 r. i uwięziony w 

Cieszynie, a stamtąd w zbiorowym transporcie przewieziony do 

KL Buchenwald. Następnie, przeniesiony do KL Dachau, i po 

jakimś czasie do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 2280. Zginął 6.08.1940 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (021). 
 

LOEFF OTTO, 

Urodzony 24.07.1906 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II 

(nr 551). Aresztowany 15.09.1940 r. i prawdopodobnie po 

krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd przewieziony w 

transporcie zbiorowym do innego więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – o nazwie, której nie udało się ustalić. 

Odzyskał wolność 1.05.1945 r. Wrócił do domu 13.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (154). 
 

LOJKASEK WINCENTY, 

Urodzony 4.04.1898 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solcy (nr 140), 

rzeźnik. Aresztowany w 1943 r. – nie udało się ustalić miejscowości uwięzienia. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (154). 
 

LOTA FLORIAN, 

Urodzony w 1919 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w 

Katowicach, gdzie zginął 4.06.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (054); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 

 

LOWY ANNA, 
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Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu i tam zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

LOWY BERTA, 

Urodzona 7.08.1920 r., zamieszkała w Pietwałdzie. Aresztowana 8.06.1940 r. z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 20.06.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 

 

LÖFFLER (mężczyzna), 

Zamieszkały w Piotrowicach. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 156. 
 

LÖFFLER (kobieta), 

Zamieszkała w Piotrowicach. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 156. 

 

LÖFFLER FRYDA, 

Urodzona 6.03.1886 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LÖFLER REGINA, 

Urodzona 10.01.1878 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LÖFFLER RUDOLF, 

Urodzony 17.09.1889 r. w Beloting, zamieszkały w Orłowej. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

LÖFFLER RUŻENA z d. POLAK, 
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Urodzona 7.04.1896 r., zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek 

rasowych i przetransportowana w styczniu 1940 r. do obozu w Łodzi, gdzie zginęła 

– nieznane są data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

LÖFFLER RUŻENA, 

Urodzona 4.09.1902 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LÖFFLER SAMUEL, 

Urodzony 18.10.1873 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

LÖFFLER SAMUEL, 

Urodzony 22.10.1877 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

LORENCZYK ANTONI, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 85). W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 
 

LÖWY GIZELA, 

Urodzona 26,11.1893 r. w Oldrzychowicach, zamieszkała w Bratysławie – Słowacja, córka 

Józefa i Marii z d. Fischer. Aresztowana i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła 19.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

15749/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, 

określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 731. 
 

LÖWY HUGO, 

Urodzony 2.07.1885 r., zamieszkały w Karwinie II. Aresztowany 7.06.1940 r. wraz 

z żoną Julią z powodu czystek rasowych i w transporcie zbiorowym przewieziony 

do getta w Będzinie. Stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginął – 

prawdopodobnie w komorze gazowej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (054). 
 

LÖWY JULIA, 

Urodzona w 1887 r., zamieszkała w Karwinie II. Aresztowana 7.06.1940 r. wraz z 

mężem Hugo z powodu czystek rasowych i w transporcie zbiorowym przewieziona 
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do getta w Będzinie. Stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginęła – 

prawdopodobnie w komorze gazowej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (054). 
 

LÖWENBEIN ALICE, 

Urodzona 9.02.1910 r. w Litomierzycach, zamieszkała we Frysztacie. Aresztowana 

w 1942 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Bełżec, gdzie zginęła - – 

nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

LÖWENBEIN BRUNO, 

Urodzony 21.06.1901 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do getta w Bochni, gdzie 

zginął w kwietniu 1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

LUBOJACKA TERESA, 

Urodzona 15.02.1924 r. w Gródku i zamieszkała w tej miejscowości (nr 16). W 

1943 r. wysłana przez Arbeitsamt na przymusowe roboty (nieznane miejsce pracy). 

Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – w 1944 r. wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (267). 

 

LUBOJACKI JÓZEF, 

Urodzony 6.07.1883 r. w Jabłonkowie-Pioseczna (38), zamieszkały w Gródku (nr 

16), narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany 5.12.1940 r. przez gestapo, i 

uwięziony w Cieszynie, w Wielkich Strzelcach, a stamtąd przetransportowany do 

KL Dachau. Następnie przeniesiony do więzienia Landsberg39 am Lech, gdzie zginął 

26.08.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (015), T.6, cz.12 (238); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 69. 
 

LUBOJACKI JÓZEF, 

Urodzony w 1910 r. w Jabłonkowie, zamieszkały w Gródku (nr 16). W 1941 r. 

wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Gdańska, gdzie przez 3 

miesiące był uwięziony w więzieniu gestapo – oskarżony o spowodowanie sabotażu. 

Następnie od 1943 r. przeniesiony do Wrocławia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – w 1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (267). 

 

LUBOJACKI KAROL, 

Urodzony w 1926 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości. W 1940 r. 

wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty w okolice Brzegu n.Odrą. W 1944 

r. zwolniony - wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (267). 

 

LUBOS STEFAN, 

                                                      
39 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Urodzony 7.03.1913 r. w Truszczycach pow. lubliniecki, syn Ryszarda i Anny z d. 

Fiszer, rolnik. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 25.01.1938 r. z 

przydziałem do 2 kompanii kandydatów Komendy Rezerwy w Katowicach. Od 

1.11.1938 do września 1939 r. pełnił służbę na Posterunku Bogumin-Miasto. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Zachował się list z Ostaszkowa napisany 2.01.1940 r do Ryszarda Lubosa, 

poczta Kalety-Truszczyce. Wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa 030/1 z dnia 

14.04.1940, poz. 45, t. 3888 (Ljubos Stefan Richardowicz, r. 1913). 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 91; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 124. 
 

LUFTIG BERTA, 

Urodzona 12.09.1917 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona wraz z siostrą Ruženą do Krakowa, 

następnie do getta w Bochni. Od 24.06.1942 r. przetransportowane do KL Bełżec i 

tam zginęła – prawdopodobnie w komorze gazowej.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

LUFTIG RUŽENA, 

Urodzona 3.10.1906 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona wraz z siostrą Bertą do Krakowa, 

następnie do getta w Bochni. Od 24.06.1942 r. przetransportowane do KL Bełżec i 

tam zginęła – prawdopodobnie w komorze gazowej.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 

 

LUKANEK (ŁUKANEK) JÓZEF, 

Urodzony 5.11.1905 (lub 1894) r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 5.12.1939 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau (lub KL Auschwitz), gdzie zginął 21.01.1941 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 
 

LUKAS MARIAN KRZYSZTOF, 

Urodzony 10.07.1912 r. w Żydaczowie pod Lwowem, syn Krzysztofa i Marii z d. 

Baruta. Podporucznik rezerwy. Ukończył 4 klasy Gimnazjum im. A. 

Osuchowskiego w Cieszynie, absolwent Wyższej Szkoły Przemysłowej w Bielsku -

w 1931 r., technik mechanik. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we 

Włodzimierzu Wołyńskim w 1932 r., ćwiczenia rezerwy odbył w 21 pułku artylerii 

lekkiej jako dowódca baterii. W latach 1935-1936 pracował w Zakładach 

Elektrotechnicznych „Rohn – Zieliński” w Cieszynie, w 1937 r. w fabryce Kraupego 
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w Lesznie, w 1938 r. w biurze technicznym Kuźni Ustroń, ostatnio w 1939 r. w 

Hucie Trzynieckiej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. 

– walczył w składzie 29 Dywizji Piechoty, ostatnio w obronie Lwowa na odcinku 

„Góry Stracenia”. Tam dostał się do sowieckiej niewoli i zginął wiosną w 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na Listę Starobielska pod nrem 1991. 
Bibliografia: Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 

Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 78. 
 

LUKASZCZYK EMANUEL, 

Urodzony i zamieszkały w Lutyni Dolnej-Nieród. Aresztowany jako działacz 

komunistyczny i więziony od 1940 do 1945 r. w KL Ravensbrück. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (233). 

 

LUKASZCZYK WILHELM (LUKAŠČIK VILEM), 

Urodzony 4.01.1901 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej, mistrz w hucie w Nowym Boguminie. Aresztowany 

21.01.1945 r. i zastrzelony przez gestapo 23.01.1945 r. – podczas transportu do 

więzienia w Cieszynie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (204); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 72; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 

 

LUKSZA ADOLF, 

Urodzony 7.10.1906 r. w Górnej Lutyni, zamieszkały w Łazach, narodowości 

polskiej, syn Karola i Barbary z d. Szeliga, górnik. Aresztowany 28.10.1942 r. za 

działał w ruchu oporu – w organizacji lewicowej-komunistycznej KPCz. Po 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

15772/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:40, 

określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (udar serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., 
s. 1138; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 752; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

117; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 

 

LUKSZA (LUKSA) EDWARD, 

Urodzony 19.04.1898 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej, kolejarz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.12.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 111. 

 

LUKSZA FRANCISZEK, 

Urodzony w 1906 r. w Łazach, robotnik, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 28.08.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
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LUKSZA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 17.06.1918 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Orłowej, gdzie został 

zastrzelony 16.01.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 173; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 162. 

 

LUSTIG IDA, 

Urodzona 27.02.1868 r. w Rajczy pow. żywiecki, zamieszkała we Frysztacie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po krótkotrwałym uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w lipcu 1942 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

LUTKOWSKI IZRAEL, „GERSON”, 

Urodzony 15.09.1914 r., zamieszkały w Sadownie. Powieszony razem z 9 innymi 

ofiarami skazanymi na śmierć dnia 26.10.1943 r. o godz. 13:20 w Mostach 

k/Jabłonkowa. Ofiary egzekucji przywieziono z KL Auschwitz i więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po egzekucji hitlerowcy pojechali z ciałami 

załadowanymi na samochód - do gospody w Jabłonkowie, i gdy oni oddawali się 

pijaństwu, samochód z trupami stał przed gospodą. Po libacji, samochód pojechał 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: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (026). 

 

ŁABAJ ADAM, 

Urodzony 5.11.1899 r. w Piosku (nr 44) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka. zbiór nr 2 (185). 
 

ŁABAJ FRANCISZEK, 

Urodzony 14.08.1910 r. w Bystrzycy n.Olzą (nr 101), zamieszkały 

w Boguminie, syn Jana i Ewy, narodowości polskiej, hutnik. 

Absolwent Gimnazjum w Orłowej. Przed 1938 r. mieszkał w Wędryni. 

Ukończył 4 klasy Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej, 

robotnik w Hucie Trzynieckiej. Od 1.10.1931 do 23.12.1932 r. 

służył w armii czechosłowackiej. Do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) przyjęty od 2.11.1938 r. z przydziałem do 

Komisariatu w Nowym Boguminie.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 
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policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 116; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 191; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 142; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (066), T.11, cz.22; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 45.  
 

ŁABAJ JÓZEF, 

Urodzony 28.08.1914 r. w Nawsiu (nr 285) i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, kupiec. Przymusowo wcielony do wojska niemieckiego – a nie chcąc 

służyć w wojsku dokonał samookaleczenia w nogę. Aresztowany za owo 

samookaleczenie, przetransportowany został do więzienia we Wrocławiu, gdzie 

18.9.1944 r. rozstrzelano go za dezercję z armii niemieckiej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2; (082); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w 

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

 

ŁABAJ JÓZEF, 

Urodzony 6.02.1921 r. w Lesznej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 

w 1939 r. - poległ w walce z hitlerowskim agresorem pod Krakowem. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 102. 
 

ŁABAJ MICHAŁ, 

Urodzony 5.08.1909 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

166), narodowości polskiej, rolnik. Wysłany 1.09.1939 r. z Ligotki - z parą koni i 

wozem by pomóc cofającemu się wojsku polskiemu przed nacierającym agresorem 

hitlerowskim. Aresztowany 2.09.1939 r. i przetransportowany do KL Buchenwald. 

Zginął w tym obozie 15.03.1940 r. 

Postscriptum: W KL Buchenwald przebywał razem z ks. Kuliszem, Pawłem Szkutą 

z Trzyńca, Janem Guziurem ze Suchej Górnej. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota - materiały archiwalne Jerzego Nikodema; Archiwum dr. n. med. 

J. Mazurka, T.2, cz.6 (149); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 105. 

 

ŁABAJ PAWEŁ, 

Urodzony 10.08.1890 r. w Wędryni, zamieszkały w Istebnej (nr 289), szewc. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - w jego mieszkaniu mieścił się 

sztab organizacji konspiracyjnej, pomagał partyzantom. Aresztowany i osadzony w 

nieznane miejsce uwięzienia, 14.02.1944 r. został powieszony w egzekucji 

publicznej w Nawsiu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (082);T.4, cz.9 (066). 
 

ŁABAJ WANDA, 

Urodzona 19.04.1920 r. w Nawsiu (nr 385) i zamieszkała w tej miejscowości. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wywieziona na roboty przymusowe. Nieznany jest 

dalszy jej los tej więźniarki. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 
 

ŁABUDEK KAROL, 
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Urodzony 15.01.1895 r. w Stonawie, syn Jana i Marianny. W 

czasie akcji plebiscytowej przeniósł się do Polski, mieszkał w 

Marklowicach. Ukończył Szkołę Gospodarczą w Katowicach. Od 

24.08.1920 do 1923 r. pełnił służbę w Państwowej Policji na 

Posterunku w Tarnobrzegu. Do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) przeszedł od 1.06.1923 r.  

Najpierw służył na Posterunku w Rudzicy pow. bielski, następnie w referacie 

gospodarczym Komendy Powiatowej w Bielsku. Od 21.12.1938 do września 1939 r. 

pełnił służbę w referacie administracyjno-gospodarczym Komendy Powiatowej we 

Frysztacie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za 

Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości. Do niewoli 

sowieckiej wzięty przy rumuńskiej granicy, więziony w Kołomyi. Zginął wiosną w 

1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: W grudniu 1939 r. rodzina otrzymała jedyny list z Ostaszkowa. 

Wpisany na LW z Ostaszkowa 054/2 z 5.05.1940, poz. 38, t. 2568. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 91; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 124. 

 

ŁABUDEK RUDOLF, 

Urodzony 1.01.1909 r. w Oldrzychowicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

założyciel Partii Komunistycznej w Oldrzychowicach, pracownik w rolnictwie a 

później górnik. Aresztowany przez gestapo i więziony – nie ustalono w jakiej 

miejscowości. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (106). 
 

ŁACIOK EMIL, 

Urodzony 25.02.1899 r. w Suchej Górnej (nr 114), zamieszkały w 

Suchej Średniej, narodowości polskiej, sztygar - technik górniczy. 

Aresztowany 23.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Dachau. Po kwarantannie w tym obozie, przeniesiony do 

KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 4038. Zginął 31.08.1941 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (462); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 89; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 

 

ŁACIOK EUGENIUSZ, pseud. „Wysoki”, 

Urodzony 22.10.1926 r. w Dziedzicach, zamieszkały w Suchej 

Górnej (114), narodowości polskiej, student i harcerz w Suchej 

Górnej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

partyzant. Aresztowany 20.02.1945 r. w Karwinie razem z 

Tadeuszem Pękałą i uwięziony w więzieniu gestapo w Cieszynie, 

gdzie został rozstrzelany 2.04.1945 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 (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. 
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ŁACIOK JÓZEF, 

Urodzony 11.02.1879 r. w Janowicach k/Frydka, zamieszkały w Grodziszczu (nr 

63), szewc. Aresztowany 4.05.1944 r. za pomoc sowieckim uciekinierom z obozu. 

Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w 

Brandenburgu gdzie zginął 25.09.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 95; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, 

cz.4 (091); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68. 
 

ŁAMACZ JAN, 

Urodzony 7.02.1902 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości – dzielnica Nowosady (nr 274), hutnik. Zagorzały 

zwolennik komunizmu od 1917 r. – od Rewolucji 

Październikowej. Aresztowany przez gestapo 25.05.1943 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd 26.05.1943 r. w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Po zakończonym śledztwie, od 10.07.1943 r. przetransportowany 

do KL Auschwitz.  

Następnie, od 20.08.1943 r. przeniesiony do KL Buchenwald, od 14.09.1943 r. do 

KL Mittelbau-Dora i od 14.08.1944 do podobozu w obrębie Nordhausen. 

Oswobodzony przez wojska amerykańskie 11.04.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (173); informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 
 

ŁAMACZ JÓZEF, 

Urodzony 22.11.1903 r. w Nydku, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, urzędnik. 

Zastrzelony w 1942 r. przez hitlerowców - w niewyjaśnionych okolicznościach 

oraz w miejscowości k/Cieszyna. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
 

ŁAMACZ PAWEŁ, 

Urodzony 16.10.1900 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 270), hutnik. 

Aresztowany przez gestapo 2.09.1943 r. wprost ze stanowiska pracy w hucie 

trzynieckiej i przetrzymywany na przesłuchaniach w Cieszynie. Po zwolnieniu z 

więzienia, obawiając się ponownego aresztowania, przyłączył się do partyzantów i 

walczył przy ich boku z hitlerowskim okupantem od 1943 do 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (173). 

 

ŁASKAWIEC MARIA, 

Urodzona 9.05.1914 r., zamieszkała we Frysztacie. Aresztowana i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80. 

 

ŁASKAWIEC (lub LASKOWIEC). WALERIA, 

Urodzona 9.05.1914 r. w Polsce, zamieszkała we Frysztacie, narodowości polskiej, 

robotnica. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 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. 66. 
 

ŁASZTÓWKA EDWARD, 
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Urodzony 9.01.1918 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie-Osada Biała (nr 175), 

narodowości polskiej, górnik kopalni „Gabriela” w Karwinie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. Aresztowany 12.12.1942 r. pod 

przybranym nazwiskiem „Popek Ernest” i przetransportowany do więzienia w 

Cieszynie. Zastrzelony 8.06.1943 r. w Wiśle. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 113; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (055); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 
 

ŁASZTÓWKA JÓZEF, 
Urodzony 1.03.1909 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II 

(nr 1193), syn Józefa i Joanny z d. Szafarczyk, narodowości 

polskiej, od 1929 r. nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

organizacji konspiracyjnej ZWZ inż. Kwaśnickiego. Aresztowany 

27.01.1943 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął 2.06.1943 r. – rozstrzelany wraz z 32-ma mieszkańcami Karwiny. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23347/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:25, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 833; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 470; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 124 

wykazu); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Ofiary 
Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 

(055); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 
 

ŁAPIŃASKI ANTONI, 

Urodzony w 1913 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości do 

1938 r., hutnik w Trzyńcu. W 1938/1939 r. podjął pracę w Policji Państwowej w 

Jabłonkowie. Prawdopodobnie podzielił los innych policjantów, że przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Po 17 września policjanci dostali się do 

sowieckiej niewoli i tam zginęli (prawdopodobnie w Ostaszkowie) – zamordowani 

przez funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (277). 

 

ŁAZAR ADELA, 

Urodzona 6.11.1910 r., zamieszkała w Nydku, żona Jana (ur. 1907 r.). 

Wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego gospodarstwa wraz ze swoją rodziną. 

Wysłani 11.08.1942 r. na przymusowe roboty w okolice Brzegu n.Odrą. Odzyskali 

wolność 5.02.1945 r. - wrócili do swojego domu 20.05.1945 r. 

Postscriptum: Córka Anna urodziła się 12.11.1943 r. na robotach przymusowych w 

Brzegu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (175). 

 

ŁAZAR JAN, 
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Urodzony 14.01.1907 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 142, nr 17), hutnik. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z własnego gospodarstwa i wysłany 11.08.1942 r. 

wraz żoną Adelą oraz dziećmi na przymusowe roboty w okolice 

Brzegu n.Odrą. Odzyskali wolność 5.02.1945 r. - wrócili do 

swojego domu 20.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (175). 

 

 

ŁAZAR JAN, 

Urodzony 1.02.1936 r., zamieszkały w Nydku, syn Jana i Adeli. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony wraz z rodzicami i rodzeństwem z własnego gospodarstwa, a następnie 

wysłany 11.08.1942 r. na przymusowe roboty w okolice Brzegu n.Odrą. Odzyskali 

wolność 5.02.1945 r. - wrócili do swojego domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (175). 

 

ŁAZAR KAROL, 
Urodzony 23.04.1942 r., zamieszkały w Nydku, syn Jana i Adeli. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony wraz z rodzicami i rodzeństwem z własnego gospodarstwa, a 

następnie wysłany 11.08.1942 r. na przymusowe roboty w okolice Brzegu n.Odrą. 

Odzyskali wolność 5.02.1945 r. - wrócili do swojego domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (175). 
 

ŁAZAR WŁADYSŁAW, 
Urodzony 19.08.1938 r., zamieszkały w Nydku, syn Jana i Adeli. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony wraz z rodzicami i rodzeństwem z własnego gospodarstwa, a 

następnie wysłany 11.08.1942 r. na przymusowe roboty w okolice Brzegu n.Odrą. 

Odzyskali wolność 5.02.1945 r. - wrócili do swojego domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (175). 

 

ŁOBODA FRANCISZEK, 

Urodzony 14.08.1924 r. w Strumieniu, zamieszkały w Stonawie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zatrudniony na robotach przymusowych u osiedleńca niemieckiego. 

Ułomny, niedorozwinięty cieleśnie i umysłowo. Aresztowany 10.02.1945 r. i 

przetransportowany do więzienia w Cieszynie, gdzie zginął 30.04.1945 r. – 

zastrzelony na cmentarzu żydowskim. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 182; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
T.15 (018). 

 

ŁOBOZIK JAN, 

Urodzony w Nawsiu (nr 49) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z rodziną (4 osoby), a następnie 

wywieziony na przymusowe roboty. Jego gospodarkę przejął osadnik sprowadzony 

przez Niemców. Po zakończeniu okupacji wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (100). 

 

ŁOBOZIAK MARIA z d. SZCZOTKA, 

Urodzona w 1901 r. w Milikowie i zamieszkała w tej miejscowości (nr 108), siostra 

Antoniego Szczotki. Aresztowana przez gestapo w grudniu 1942 r. wraz z mężem 
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Michałem – po ucieczce Antoniego Szczotki ukrywającego się w ich domu. 

Więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona została do 

KL Auschwitz. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu w styczniu 

1945 r. Ciężko chora na płuca (choroba spowodowana pobytem w obozie), zmarła 

5.02.1955 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (408). 

 

ŁOBOZIAK MICHAŁ, 

Urodzony w 1895 r. w Milikowie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 108), hutnik. 

Aresztowany przez gestapo w grudniu 1942 r. wraz z żoną Marią – po ucieczce 

Antoniego Szczotki ukrywającego się w ich domu. Więziony w Cieszynie, a stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (408, 422). 
 

ŁOWY HUGO, 

Urodzony 27.01.1885 r. w Czeskim Cieszynie, zamieszkały w Karwinie. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 

zginął – nieznana jest nazwa więzienia lub obozu oraz data i okoliczności śmierci 

tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 

 

ŁOWY JAN, 

Urodzony 23.12.1924 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął. 

Nieznana jest nazwa więzienia lub obozu oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 

 

ŁOWY JULIA, 

Urodzona 9.03.1896 r. w Orłowej, zamieszkała w Karwinie. Aresztowana 7.06.1940 

r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz i gdzie zginęła. Nieznane są data oraz okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 
 

ŁUCZAK HERMINA, 

Urodzona 26.03.1918 r. w Suchej Górnej i zamieszkała w tej miejscowości (nr 409). 

Aresztowana przez gestapo 11.11.1941 r. i krótko więziona w Cieszynie, a stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Ravensbrück. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie – 1.06.1945 r. wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (490). 

 

ŁUKA FRANCISZEK, 

Urodzony 17.08.1898 r. w Kamesznicy, zamieszkały w Wędryni (nr 116), rolnik. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – pomagał partyzantom. 

Aresztowany przez gestapo 1.03.1943 r. wraz z żoną Joanną. Więziony w Cieszynie 

(1 tydzień), w Bielsku (2 tygodnie), w Budziszynie (półtora roku), a stamtąd w 
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transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie przebywał pół roku. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (195). 
 

ŁUKA JOANNA, 

Urodzona w 1905 r. w Wędryni i zamieszkała w tej miejscowości (nr 116), żona 

Franciszka. Aresztowana przez gestapo 1.03.1943 r. - wraz z mężem, i do 

24.03.1943 r. więziona w Bielsku, skąd po trzech tygodniach została zwolniona. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (195). 
 

ŁUKA (LUKA) JÓZEF, 

Urodzony 2.03.1919 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, robotnik rolny. Zginął w Generalnej Guberni 18.02.1944 (lub w 1942) r. - 

nieznane są okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190. 
 

ŁUKA JÓZEF, 

Urodzony 26.08.1926 r. w Wędryni i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 268). Aresztowany przez gestapo 6.12.1940 r. i 

więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 20.05.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (074). 

 
 

ŁUKASZEWSKI ANTONI, 

Urodzony 27.01.1901 r. w Warszawie, syn Wawrzyńca i Gertrudy z d. Płoński. 

Ukończył szkołę powszechną, malarz pokojowy. Był członkiem Polskiej 

Organizacji Wojskowej (POW) od 11.05. do 11.11.1918 r. Następnie, służył w WP 

w 29 pułku piechoty do 5.01.1921 r. Służbę w Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) rozpoczął od 15.01.1924 r., otrzymał przydział do Komendy Głównej 

Szkoły PWŚl. w Świętochłowicach. Służbę wykonywał najpierw w Katowicach od 

5.07. do 31.12.1924 r. w Komisariacie I, następnie w Komisariacie III, skąd został 

przeniesiony 2.07.1928 r. do Komisariatu w Mysłowicach pow. katowicki. Od 

20.12.1938 r. służył na Posterunku w Szumbarku, gdzie zastał go wybuch wojny. 

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 019/1 z 7.04.1940, poz. 73, t. 2383. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 124. 
 

ŁUKOSZ ?, 
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Urodzony 1.06.1918 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 551). 

Aresztowany 11.03.1940 r. i uwięziony do 28.04.1940 r. - w nieustalonym miejscu. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (154). 
 

ŁUKOSZ AUGUSTYN, 

Urodzony 17.07.1884 r. w Stonawie, zamieszkały w Łąkach, 

narodowości polskiej, kolejarz. W Stonawie ukończył 3 klasową 

polską szkołę ludową. Dalsze wykształcenie zdobywał jako 

samouk. Od 15-go roku życia pracował fizycznie w kopalni. Już 

jako młodzieniec zaangażował się w działalność w organizacji 

socjalistycznej, później wybitny działacz partyjny PSPR. Od 1908 

r. odbywał służbę wojskową w Kołomyi.  

Po wybuchu pierwszej wojny światowej został skierowany na front wschodni, zaś 

po zakończeniu wojny i po powrocie do domu, propagator spółdzielczości, Domów 

Robotniczych. Aktywista wielu polskich organizacji i związków kulturalno – 

oświatowych, organizator Robotniczego Stowarzyszenia Ggimnastyczno-

Oświatowego „Siła”. Ze względu na stan zdrowia w 1937 r. przeszedł na emeryturę. 

Po przyłączeniu Zaolzia do Polski został wybrany na posła Sejmu Śląskiego. 

Aresztowany przez gestapo 17.09.1939 r. i więziony do 12.12.1939 r. w KL 

Skrochowice k/Opawy. Po jakimś czasie zwolniony, lecz ponownie aresztowany 

16.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 28.10.1940 r. 
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. 121; Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik 
biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 127; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (055), 

T.15 (133); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 120. 

 

ŁUKOSZ FRYDERYK, 

Urodzony 19.12.1911 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II, 

a następnie w miejscowości Gracze pow. niemodliński – opolskie, 

narodowości polskiej. Kierownik techniczny kamieniołomu, 

Aresztowany 12.04.1940 r. w Łąkach n.Olzą i więziony w 

Karwinie do 22.04.1940 r., a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, gdzie był więziony do 4.06.1940 r. i 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6880. 

Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen.  

Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Po powrocie do domu, 16.03.1941 r. wysiedlony 

do Generalnej Guberni. Do końca okupacji pracował w charakterze górnika w 

kamieniołomach: Piwniczna, Łomnica, Klęczany. Po wyzwoleniu wyemigrował na 

Ziemie Zachodnie. Osiedlił się na stałe we wsi Gracze, pracował w Graczewskich 

kamieniołomach. W 1957 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie 

uzyskując stopień inżyniera górnika. Aż do przejścia na emeryturę w 1977 r. 

pracował na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa w kamieniołomach drogowych. 

Opublikował szereg prac naukowo-technicznych z zakresu eksploatacji i gospodarki 

w kamieniołomach. 

 

 



 248 

Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (154). 

 

ŁUKOSZ JÓZEF, 

Urodzony 4.08.1890 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II 

(nr 1457), narodowości polskiej, górnik kopalni „Gabriela” w 

Karwinie. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany przez gestapo 8.03.1940 r. za kolportaż 

ulotek. Po uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia w Rawiczu, gdzie zginął 29.06.1942 r. 
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. 101; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina 

cz.1 (055); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 84. 

 

ŁUKOSZ JÓZEF, 

Urodzony 24.01.1910 r. w Karwinie i zamieszkały Karwinie-Solca (nr 63). 

Aresztowany 11.03.1940 r. za rozpowszechnianie ulotek i po krótkim przesłuchaniu 

w Cieszynie, stamtąd przewieziony do Rawicza. Zwolniony z więzienia w Rawicza 

31.05.1943 r. – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (154). 
 

ŁUKOSZ MARIA, 

Urodzona 29.08.1889 w Łąkach n.Olzą i zamieszkała w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Aresztowana i przetransportowana do obozu 

koncentracyjnego o nieustalonej nazwie, skąd po jakimś czasie została zwolniona. 

Zmarła 16.04.1940 r. po powrocie do domu - z wycieńczenia spowodowanego 

warunkami pobytu w obozie. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 120. 

 

ŁUKOSZ TERESA z d. SZEWCZYK, 

Urodzona 29.08.1889 r. w Łąkach i zamieszkała w tej 

miejscowości. Przed wojną wielka aktywistka w organizacjach 

społecznych i politycznych. Aresztowana 27.09.1939 r. i więziona 

w Karwinie do 4.10.1939 r. Zmarła po powrocie z więzienia 

16.04.1940 r. – na wskutek cierpień zadanych podczas 

przesłuchań w tym areszcie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów. 

 

ŁUKSZA DOMINIK, 
Urodzony 3.09.1912 r. w Lutyni Dolnej (Niemieckiej Lutyni), i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Józefa i Joanny z d. Stanicek. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Dnia 1.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

152689. Zginął 29.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36876/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:10, określenie przyczyny 

zgonu to: „Herzschwäche bei Lungenentzündung” (niewydolność serca przy 

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

r., s. 406; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 858. 
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ŁUKSZA EDWARD, 

Urodzony 19.04.1898 r. w Łazach, zamieszkały w Lutyni Dolnej, od 1905 do 1922 

r. mieszkał w Łazach, później zamieszkały w Lutyni Górnej, kolejarz. Aresztowany 

przez gestapo 4.09.1942 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie, przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 17.12.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (205, 244). 

 

ŁUPIŃSKI ANTONI, 

Urodzony 15.01.1918 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany jako więzień polityczny do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca jego uwięzienia. Nieznany jest 

dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (276). 
 

ŁUPIŃSKI JÓZEF, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 9.03.1915 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (160), kupiec. 

Aresztowany przez gestapo 19.04.1941 r. za przynależność do organizacji 

konspiracyjnej. Więziony w następujących więzieniach i obozach koncentracyjnych: 

w Cieszynie do 18.12.1941 r., w Ćwikowie do 6.05.1942 r., w Jaworznie-Bory do 

19.10.1942 r., w więzieniu Katowicach do 22.03.1943 r. skąd przewieziony został 

do KL Auschwitz do 21.01.1945 r., zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 109831. W Marszu ewakuacyjnym dostał się do KL Mauthausen-Gusen, 

stamtąd 26.01.1945 r. przesłany do podobozu w Melk, a od 17.04.1945 r. do 

podobozu w Ebensee - gdzie został wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska 

amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (269). 

 

ŁYSEK ALOJZY (ANTONI), 

Urodzony w 1916 r. w Jabłonkowie-Szygła i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, robotnik. W okresie okupacji hitlerowskiej w 1940 r. wysłany na roboty 

przymusowe do Niemiec - w Schönwaldzie i w Malow k/Berlina. Tam zachorował, 

lecz ze względu na odmowę udzielenia pomocy lekarskiej jako Polakowi, zmarł w 

1941 r. i pochowany został w Malowie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (015, 071); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 72. 
 

ŁYSEK JAN, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 173). W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 
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ŁYSEK JERZY, 

Urodzony 5.08.1895 r. w Piosku (nr 118) i zamieszkały w tej miejscowości, 

krawiec. Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z całą 

rodziną, a jego gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie 

wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po 

zakończeniu okupacji wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (186). 

 

ŁYSEK JÓZEF, 

Urodzony 27.01.1900 r. w Nawsiu (nr 185), zamieszkały w Jabłonkowie, syn Józefa 

i Marianny z d. Jeżowic, narodowości polskiej, hutnik, aktywny członek partii 

komunistycznej KPCz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 14.01.1943 r. przez gestapo wprost z pracy – z huty trzynieckiej. Po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 13.04.1943 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 18379/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 18:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche bei Fleckfieber” 

(niewydolność mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 377; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (081. 082); S. Zahradnik, 
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 133. 
 

ŁYSEK JÓZEF, 

Urodzony 25.12.1916 r. w Jabłonkowie-Pioseczna, zamieszkały w Jabłonkowie-

Lyski (nr 28), dekarz. Wysłany w 1940 r. na przymusowe roboty do Niemiec. W 

lutym 1942 r. uciekł z pod Berlina, za co został aresztowany przez gestapo w 

Ostrawie. Wysiedlony wraz z żoną z własnego gospodarstwa, pozbawiony prawa 

własności. Więziony od 1.09.1942 do 1.05.1943 r. w karnym obozie – w 21 

Sonderslager w Kalendorfie k/Brandenburgu. Zwolniony – pod warunkiem 

podpisania Volkslisty, i zaraz potem wcielony przymusowo do niemieckiego wojska 

- Wehrmachtu. Był w wojsku od 3.12.1943 r. i zdezerterował. Przedostał się do 

Włoch gdzie od 2.05.1944 r. do 1.05.1945 r. walczył w Legionach Polskich. Po 

wojnie wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056, 072). 

 

ŁYSEK JÓZEF, 

Urodzony i zamieszkały w Bukowcu (nr 6). Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (162, 165). 

 

ŁYSEK KATARZYNA, 

Urodzona w Boconowicach (nr 46) i zamieszkała w tej miejscowości. 

Wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego gospodarstwa. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (115). 

 

ŁYSEK PAWEŁ, 

Urodzony 10.01.1906 r. w Jabłonkowie (nr 299) i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Wysłany do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 
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56 Lissek (w Lyskach), a stamtąd w 1940 r. przesłany do obozu karnego koło 

Brandenburga (Niemcy) gdzie zginął w 1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (031); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 
w latach 1939-1945, s. 72. 

 

ŁYSEK RUDOLF, 

Urodzony 27.09.1923 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 481), 

hutnik. Od 1941 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do bauera w 

miejscowości Michelsdorfie (Kamienna Góra). Odzyskał wolność po zakończeniu 

wojny w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (195). 

 

ŁYSEK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1925 r. w Nawsiu (nr 217) i tam zamieszkały. Student gimnazjum w 

Jabłonkowie, syn Józefa i Marii. W czasie okupacji pomagał w sklepie. Wysłany w 

1941 r. przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Lipska, od 1944 r. przestał pisać 

do domu – zginął w nieznanych okolicznościach. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (081). 
 

ŁYŻBICKI JERZY, 

Urodzony 29.08.1916 r. w Bystrzycy n.Olzą, zamieszkały w Wędryni (nr 163), 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej otrzymał powołanie 

do służby wojskowej lecz zdecydowanie odmówił wstąpienia do Wehrmachtu. 

Aresztowany przez gestapo 1.04.1942 r. i uwięziony we Wrocławiu, następnie od 

1.10.1942 r. przeniesiony do więzienia w Katowicach. Osądzony przez wojskowy 

sąd doraźny na karę śmierci – zginął przez rozstrzelanie 1.10.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (100, 119); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190. 

 

ŁYŻBICKI JERZY, 

Urodzony 12.01.1920 r. w Wędryni i zamieszkały w tej 

miejscowości – dzielnicy Za Kopiecką Ławą (nr 288), kierownik 

spółdzielni w Cieszynie. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na 

przymusowe roboty w Hallendorfie. W 1944 r. dostał wezwanie 

do podpisania Volkslisty, a po stanowczej odmowie jej 

podpisania, aresztowany 12.12.1944 r.  

Więziony w Hallendorfie do 10.04.1945 r. Przeżył hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (199). 

 

ŁYŻBICKI PAWEŁ, 

Urodzony 31.03.1907 r. w Wędryni i zamieszkały w tej 

miejscowości – w dzielnicy Za Kopiecką Ławą (nr 288), brat 

Jerzego, narodowości polskiej, nauczyciel. Ukończył Seminarium 

Nauczycielskie w Cieszynie Bobrku - matura w 1928 r. Pracę 

nauczyciela rozpoczął w Wiśle-Jaworniku w latach 1928-1929, a 

później uczył w Chorzowie - w latach 1929-1939. 

Aresztowany 20.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL 
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Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w grudniu 1940 r., zaś powróciwszy do 

domu, wysłany na roboty przymusowe do Niemiec (Wattenstadt). Po wyzwoleniu 

osiadł w Goleszowie i od 1945 do 1952 r. podjął pracę w szkolnictwie - w 

Goleszowie, a następnie od 1953 do 21.11.1961 r. w Cisownicy. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (199). 

 

MACH ADALBERT (WOJCIECH), 

Urodzony 10.08.1911 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w 

Wędryni (nr 282), narodowości polskiej. W latach 1936-1938 

nauczyciel w Katowicach-Janowie, następnie nauczyciel 

Publicznej Szkoły Powszechnej w Wędryni. Podczas okupacji 

działał w ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim. Aresztowany 

17.04.1943 r. i więziony w Cieszynie, a następnie w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

W ramach ewakuacji więźniów - w styczniu 1945 r. przewieziony został do KL 

Litomierzyce, gdzie zginął 23.03.1945 r. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 
Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 77; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 476; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 127 

wykazu); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190; Archiwum dr. n. 
med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (074). 

 

MACH KAROL ERWIN, 

Urodzony 31.10.1913 r. w Karwinie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w 

Ostrawie Śl. - matura w 1933 r. Pracował jako nauczyciel w 

Karwinie-Solcy i Skrzeczoniu. Aresztowany 22.04.1940 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, 

a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. 

Zwolniony z obozu po 9 miesiącach, wcielony przymusowo do Wehrmachtu. 

Podczas próby przejścia przez front zachodni został zastrzelony 25.08.1944 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. 84. 

 

MACHEJ EMIL, 

Urodzony w 1895 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II, emerytowany sztygar. 

Aresztowany przez gestapo i więziony w KL Dachau razem z Gustawem 

Morcinkiem. Wyzwolony w 1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (154). 
 

MACHEJ JAN, 

Urodzony 19.03.1882 r. w Rychwałdzie. Oficer rezerwy. Urzędnik w kopalni 

„Zofia” w Porębie, do 1938 r. zamieszkały w Polsce. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Ostatnio widziany w Przemyślu jesienią 1939 r. 

Prawdopodobnie na terenach wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie 

zginął – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 120; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
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obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 191. Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 174; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 162. 
 

MACHEL JÓZEF, 

Urodzony 1885 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 
 

MACHOCZEK JAN, 

Urodzony 1.05.1905 r. w Pudłowie k/Bogumina i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Istebnej i 

Jaworzynie. W okresie okupacji działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 15.03.1941 r. i więziony w Cieszynie. Po 

wyroku „sądu specjalnego” skazany na 8 lat ciężkiego więzienia i przewieziony do 

Zwickau, potem do Katowic, Raciborza, a stamtąd do obozu w Mirowie na terenie 

Czechosłowacji, gdzie zginął 12.01.1945 r. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 77; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 
światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 477; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 128 

wykazu); Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (184); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 167; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 156. 
 

MACHER JÓZEF, 

Urodzony 23.02.1913 r. w Tarnowicach Starych, syn Roberta i Marii z d. Jendrusch. 

Zasadniczą służbę w WP odbywał w latach 1935-1936 w 23 pułku artylerii. W 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) służył od 22.11.1937 r. jako szeregowy 

kontraktowy z przydziałem do 2 kompanii kandydatów w Komendzie Rezerwy w 

Katowicach. Następnie, skierowany został 1.11.1938 r. do Komisariatu w Nowym 

Boguminie, gdzie służył do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 21, t. 1632. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 124. 
 

MACHNIK ANTONI, 

Urodzony 11.06.1913 r. w Czyżowicach, syn Wincentego i Antoniny. Do służby w 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 23.02.1938 r. z przydziałem 

do 2 kompanii kandydatów Komendy Rezerwy w Katowicach. Od 1.09.1938 r. 

skierowany na Posterunek w Darkowie, gdzie służył do 2.03.1939 r., następnie 

przeniesiony na Posterunek Konny w Bielsku, gdzie zastał go początek wojny. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 
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1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 023/3 z 10.04.1940, poz. 72, t. 1662. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 125. 
 

MACIEICZEK JÓZEF ks., 

Urodzony 26.02.1910 r. w Lesznej Dolnej (nr 74). W latach 1938-

1939 pełnił służbę duszpasterską w Świerczynowcu. Aresztowany 

przez Słowaków i gestapo już w pierwszym dniu okupacji 

hitlerowskiej tj. 1.09.1939 r. więziony w Czadcy, Dzwinku, 

potem w Rotenburgu. Od 18.04.1940 r. przetransportowany do 

KL Buchenwald.  

Od 7.07.1942 r. przeniesiony do KL Dachau – zarejestrowany w ewidencji 

obozowej jako więzień nr 31221. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie, odzyskał 

wolność 29.04.1945 r. - wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (106). 
 

MACKOWSKI KORNELIUSZ, 

Urodzony 9.08.1888 r. w Karwinie, zamieszkały w Suchej Górnej (nr 151), 

nauczyciel, organista. Aresztowany już 17.09.1939 r. i więziony we Frysztacie a 

następnie od 18.09.1939 do 4.11.1939 r. w KL Skrochowice. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (495). 
 

MACOSZEK EWA, 

Urodzona i zamieszkała w Milikowie (nr 23). Wywłaszczona z własnego 

gospodarstwa, zaś dalsze zamieszkiwanie w swoim budynku było uzależnione od 

dokonywania zapłaty czynszu niemieckiemu administratorowi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (424). 
 

MACOSZEK FRANCISZEK, 

Urodzony 29.09.1893 r. w Końskiej, syn Juliusza i Marianny z d. 

Franek. Uczestnik III powstania śląskiego. Służył w Żandarmerii 

Krajowej Księstwa Cieszyńskiego - do 14.07.1922 r. Następnie 

przyjęty 15.07.1922 r. do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) 

w stopniu starszego posterunkowego. Pełnił służbę w pionie 

śledczym w Komisariacie w Cieszynie.  

Od 1.02.1935 r. służył na Posterunku w Wiśle pow. cieszyński, następnie do 

września 1939 r. ponownie w Komisariacie w Cieszynie. Odznaczony Medalem 

Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia 

Odzyskanej Niepodległości. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 
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mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 019/1 z 7.04.1940, poz. 5, t. 4860. 

Podczas ekshumacji w Miednoje w 1991 r. znaleziono jego nazwisko na 

wystawionym przez Zarząd Miejski w Cieszynie w 1938 r. nakazie płatniczym oraz 

kwicie. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 125. 

 

MACOSZEK JAN, 

Urodzony w 1919 r. w Piosku-Bagieńcu, rolnik małorolny. Aresztowany przez 

gestapo w 1942 r. i więziony w miejscowości Końska - w Zamku, zamienionym 

przez hitlerowskiego okupanta na filię obozu koncentracyjnego. Stamtąd uciekł i 

ukrywał się z dwoma braćmi do końca okupacji w „bunkrze” - w Piosku. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (188). 
 

MACOSZEK JÓZEF, 

Urodzony 24.10.1890 r. w Końskiej, syn Juliusza i Marianny z d. 

Franek. Służył do 14.07.1922 r. w Żandarmerii Krajowej 

Księstwa Cieszyńskiego, następnie przeszedł w stopniu 

przodownika do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.). Służbę 

pełnił początkowo w pow. rybnickim, zaś od 1.11.1922 r. do 

grudnia 1938 r. był komendantem Posterunku w Hajdukach 

Wielkich pow. świętochłowicki (od 1934 r. nazwa Chorzów).  

W grudniu 1938 r. został mianowany komendantem Posterunku w Bystrzycy i tam 

zastał go wybuch wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 054/2 z 5.05.1940, poz. 36, t. 1541. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 10 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 92; Biogram oraz zdjęcie pozyskany i opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary 

Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 125. 
 

MACOSZEK JÓZEF, 

Urodzony 2.02.1910 r. w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, inwalida, emerytowany leśny robotnik. Aresztowany w 1943 

r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd 24.06.1944 r. w transporcie 
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zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, a następnie przetransportowany do KL 

Buchenwald. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (195, 205); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122. 
 

MACOSZEK RUDOLF, 

Urodzony w 1920 r. w Mostach (nr 110) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, krawiec. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Po powrocie z kampanii działał w ruchu oporu. Skierowany przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe do Trzyńca – tam zginął w 1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (271). 
 

MACURA ALOJZY, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 25.04.1915 r. w Żukowie Górnym i zamieszkały w tej miejscowości (18), 

syn Józefa i Wiktorii z d. Hlisinkowski, narodowości polskiej, urzędnik pocztowy. 

Polskie gimnazjum ukończył w Cieszynie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany 18.11.1941 r. za współpracę z partyzantami i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 3.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 28811. Zginął 30.06.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 13240/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

7:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność 

mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1236; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 94; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (081); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 195. 
 

MACURA ANNA, 

Urodzona w 1904 r., zamieszkała w Rychwałdzie, narodowości polskiej. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu. Aresztowana i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła w styczniu 1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego 

więźniarek. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (023); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 162. 

 

MACURA BOGUSŁAW, 

Urodzony i zamieszkały w Suchej Górnej (nr 326). Aresztowany przez gestapo 

13.10.1939 r. i więziony we Frysztacie. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (496). 

 

MACURA EMANUEL, 
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Urodzony 25.12.1907 r. w Kocobędzu i zamieszkały w Ligotce (nr 38), syn Józefa i 

Julii z d. Konieczny, narodowości polskiej, hutnik w Trzyńcu. Aresztowany 

5.09.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 37699/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:48, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 199; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (107); Ofiary Okupacji 
Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 96; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 94. 

 

MACURA EMIL, 

Urodzony 14.09.1920 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 27.01.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 
 

MACURA ERWIN, 

Urodzony 6.01.1910 r. w Podoborzu, zamieszkały w Kocobędzu k/Cieszyna, 

narodowości polskiej, stolarz. Aresztowany 24.04.1940 r. jako oskarżony o współpracę 

z partyzantami i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w 1940 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (107); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 96; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 94. 
 

MACURA HENRYK, 

Urodzony 15.07.1904 r. w Raju, syn Jana i Marianny z d. 

Urbańczyk. Pochodził z rodziny górniczej, uczęszczał do polskiej 

szkoły w Raju oraz do niemieckiej szkoły wydziałowej. Długi 

czas był bezrobotny, później pracował jako robotnik w fabryce 

Mucke-Melder we Frysztacie. W latach 1929-1931 pełnił 

zasadniczą służbę w armii czechosłowackiej, ukończył ją w 

stopniu strzelca.  

Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 3.11.1938 r. z 

przydziałem na Posterunek w Suchej Górnej, gdzie służył do wybuchu wojny. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Rodzina otrzymała jeden list z Ostaszkowa. Wpisany na LW z 

Ostaszkowa 027/3 z 13.04.1940, poz. 5, t. 573. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 92; Biogram wraz ze zdjęciem opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 126. 
 

MACURA JÓZEF, 
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Zamieszkały w Żukowie Górnym (nr 18). Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (084). 

 

MACURA JÓZEF, 

Urodzony 7.02.1901 r. w Lutyni Górnej, zamieszkały w Orłowej, narodowości 

polskiej, robotnik rolny. Aresztowany 31.07.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej 

inteligencji i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 7.10.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

MACURA JÓZEF, 

Urodzony 15.12.1907 r. w Dąbrowie k/Karwiny, i wpierw 

zamieszkały w tej miejscowości, a później w Piosku, narodowości 

polskiej. Kształcił się w Orłowej - matura 1927 r. Pracował jako 

nauczyciel w Nowym Boguminie, Piosku-Bagoncu, Lesznej 

Dolnej, zaś w roku szkolnym 1938/1939 w Czernej k/Czadcy. 

Aresztowany 2.09.1939 r. w Czernej w ramach akcji przeciw 

polskiej inteligencji i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce 

Kohna.  

Z Cieszyna w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 26.09.1940 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut 

Naukowy, Katowice 1971, s. 78; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 131 wykazu); Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, zbiór nr 2; (184), T.11, cz.22 (138); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 78; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 62. 
 

MACURA JÓZEF, 

Urodzony w 1911 r., syn Antoniego. Do służby w Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) został przyjęty 3.11.1938 r. i skierowany na Posterunek w Łazach. Od 

6.02.1939 do września 1939 r. odbywał służbę na Posterunku w Pawłowicach pow. 

pszczyński. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/3 z 22.04.1940, poz. 16, t. 787. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 126. 
 

MACURA JÓZEF, 
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Urodzony 27.07.1916 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 38). Od 

1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do miejscowości Vsetina, 

natomiast od 1941 r. do 1944 r. w Kolonii. Tam aresztowany z oskarżeniem o 

uprawianie sabotażu. Od 1.09.1944 do 10.12.1944 r. osadzony w obozie karnym w 

tejże Kolonii. Wrócił do domu bardzo schorowany – zmarł w Nydku 21.02.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (091). 
 

MACURA KAROL, 

Urodzony 24.09.1913 r. w Otrębowie, syn Andrzeja i Barbary z d. Fukała. 

Zasadniczą służbę w WP odbywał w latach 1934-1937. Do służby w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 22.11.1937 r. w charakterze 

kandydata kontraktowego z przydziałem do I kompanii kandydatów Komendy 

Rezerwy w Katowicach. Od 1.11.1938 r. skierowany do Komisariatu w Karwinie, 

gdzie pełnił służbę do września 1939 r. Mieszkał na Posterunku Karwina-

Hohenegger. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/1 z kwietnia 1940, poz. 20, t. 

2678.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 126. 
 

MACURA KAROLINA, 

Urodzona 12.01.1905 r. w Łomnej Dolnej, zamieszkała w Kalembicach, córka 

Jerzego i Anny z d. Malisz. Aresztowana i w transporcie zbiorowym przewieziona 

do KL Auschwitz, gdzie zginęła 10.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

34257/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:05, 

określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt 

żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1249. 
 

MACURA LEOPOLD, 

Urodzony 10.10.1910 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 38). Aresztowany przez gestapo 24.04.1943 r. 

od warsztatu pracy w Trzyńcu. Więziony w Ostrawie do 

24.05.1945 r., w Brnie-Szpilberg do 20.07.1943 r., we Wrocławiu 

do 15.01.1945 r. Następnie, uczestniczył w marszu 

ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec i odzyskał wolność – 

wyzwolony przez wojska amerykańskie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (177). 

 

MACURA RUDOLF, 
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Urodzony 27.12.1896 r. w Hażlachu, syn Pawła i Zuzanny z d. Kłoda. Ukończył 

szkołę powszechną, rolnik. Służył w armii austriackiej w latach 1915-1917. Od 

1.11.1923 r. funkcjonariusz w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.), w 

Świętochłowicach, od 2.11.1924 r. w Komisariacie II w Katowicach, od 21.12.1938 

r. w Komisariacie w Cieszynie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 192. 

 

MACZAŁA EMIL, 

Urodzony 18.12.1918 r., zamieszkały w miejscowości Końska, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany 1.01.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 31925. Zginął 14.10.1942 r. 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 
Polskie; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98. 

 

MADECKA MARIA, 

Urodzona 15.03.1889 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie-Solca (nr 87), żona 

Alojzego. Wywłaszczona oraz wysiedlona z własnego gospodarstwa, a następnie 

wywieziona od 18.04.1942 r. do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 

169 Klain Gorschütz (w Gorzyczkach). Odzyskała wolność 3.03.1945 r. – wróciła 

do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (155). 

 

MADECKI ALOJZY, 

Urodzony 20.06.1896 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solca (nr 87). 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa, a następnie wywieziony 

od 18.04.1942 r. do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 169 Klain 

Gorschütz (w Gorzyczkach). Odzyskał wolność 3.03.1945 r. – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (155). 
 

MADECKI FERDYNAND, 

Urodzony 14.09.1914 r. w Kończycach Wielkich, zamieszkały w 

Marklowicach Dolnych, narodowości polskiej, nauczyciel. 

Kształcił się w Białej - matura w 1934 r. Prace nauczyciela 

rozpoczął w Nowej Wsi, zaś w roku szkolnym 1938/1939 uczył 

w Marklowicach Dolnych, Aresztowany 20.04.1940 r., i więziony 

w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony KL Dachau. Następnie, przeniesiony do 

KL Mauthausen-Gusen – gdzie zginął 28.03.1941 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut 
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Naukowy, Katowice 1971, s. 78; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga 
strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 478; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 132 wykazu); Archiwum dr. 

n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (312); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 123; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 127. 
 

MADEJCZYK FRANCISZEK, 

Urodzony 21.11.1906 r. w Cięcinie, zamieszkały w Trzyńcu, narodowości polskiej, 

syn Ludwika i Anny z d. Greń, hutnik. Aresztowany 5.01.1943 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 17.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

18785/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:30, 

określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche” 

(osłabienie/niewydolność serca i układu krążenia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 1138; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 775; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 186. 
 

MADZIA ANDRZEJ, 

Urodzony 18.10.1907 r. w Ustroniu pow. cieszyński, zamieszkały w Jabłonkowie-

Biała. Pracował jako urzędnik pocztowy w Ustroniu, narodowości polskiej. W 

czasie okupacji hitlerowskiej pracował jako stolarz w fabryce Legera w 

Jabłonkowie. Aresztowany przez gestapo 9.11.1944 r. w pracy i zastrzelony pod 

klasztorem „Elżbietanek” w Jabłonkowie za to, że w Ustroniu partyzanci zastrzelili 

hitlerowca. Za zastrzelonego Niemca zamordowano 9 osób w Ustroniu – zaś 

Andrzej zginął jako 10 ofiara. Pochowano go na żydowskim cmentarzu, a po 

wyzwoleniu w 1945 r. zwłoki ekshumowano i pochowano na komunalnym 

cmentarzu w Jabłonkowie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (016, 017); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 72. 
 

MADZIA ANNA, 

Urodzona 22.01.1918 r. w Nydku i zamieszkała w tej miejscowości (nr 68, nr 306), 

żona Jana (ur. 6.11.1913 r.). Aresztowana przez gestapo 15.10.1943 r., mimo, że 

była w 8-mym miesiącu ciąży. Więziona w Wiśle do 16.10.1943 r. Po przesłuchaniu 

i spisaniu protokołu, po dwóch dniach wypuszczona została do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (179). 

 

MADZIA FRANCISZEK, 

Urodzony 3.04.1923 r. w miejscowości Końska, zamieszkały w Trzyńcu. W okresie 

okupacji hitlerowskiej 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” 

EH-2012. Zginął 13.05.1942 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186. 

 

MADZIA JAN, pseud. „Listek”, 

Urodzony 6.11.1913 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości – dzielnica 

Nowosady (nr 68, nr 306), hutnik – technik, mistrz. Aresztowany 3.09.1943 r. – 

uciekł prowadzącym go gestapowcom i od 3.09.1943 do 1.05.1945 r. ukrywając się 

u partyzantów oddziału „Czantoria” - walczył w ich szeregach z hitlerowcami. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (179). 
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MAIMANN DORA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MAIMANN ELSA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MAIMANN HILDA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 
 

MAIMANN RUŻENA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MAJER ERWIN, 

Urodzony i zamieszkały w Cierlicku Górnym, robotnik. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia tego więźnia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (122). 

 

MAJCHAREK FRANCISZEK, 

Urodzony w 1903 r. w Wierzniowicach, rolnik małoobszarowy. Aresztowany 

22.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (280). 
 

MAJKOWICZ AUGUSTA, 

Urodzona 25.01.1866 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MAJKOWICZ MAJER, 
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Urodzony 17.03.1866 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MAKUŁA ANTONI, 

Urodzony 31.12.1901 r. w Karwinie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginał 29.03.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 677. 

 

MALEC ANTONIN, 

Urodzony 1906 r. w Uherskim Brodzie, zamieszkały w Nydku (nr 44), narodowości 

czeskiej. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do 

Bratysławy. Aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie karnym na terenie 

Niemiec, gdzie zginął w 1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (091); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135. 
 

MALEJKA BRONISŁAW, 

Urodzony i zamieszkały w Nowym Boguminie, krawiec. Aresztowany 22.04.1940 r. 

i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Zwolniony z obozu w 1942 r. – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (147). 
 

MALEJKA LEON, 

Urodzony 23.10.1897 r. w Wierzniowicach, syn Antoniego i Józefy z d. Wala. 

Porucznik rezerwy (w 1920 r.). Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w 

Orłowej – matura w 1917 r. Uczestniczył w akcji plebiscytowej na Śląsku 

Cieszyńskim oraz w walkach na froncie ukraińskim i bolszewickim. W latach 

trzydziestych mieszkał w Gdyni, pracował jako urzędnik firmy spedycyjnej, a także 

jako urzędnik prywatny w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Odznaką 

Honorową „Orlęta”. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., 

przydzielony do 29 pułku artylerii lekkiej w Grodnie. W walce na terenach 

wschodnich dostał się do sowieckiej niewoli i zginął wiosną w 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Jest o nim wzmianka w liście Sylwestra Burzyka z Kozielska. 

Wpisany na LW z Kozielska 025/3 z 9.04.1940 r., poz. 19, t. 2748. W Katyniu 

zidentyfikowany pod nrem AM 689. Przy zwłokach znaleziono książeczkę 

wojskową, paszport, kartę szczepień i pismo urzędowe. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 52; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 50; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (278); Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 188. 
 

MALIK JÓZEF, 
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Urodzony w Nawsiu (nr 346) i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (090). 

 

MALIK KAROL, 

Urodzony w 1900 r. w Mostach (nr 212) k/Jabłonkowa i tam zamieszkały, 

nauczyciel. Aresztowany w 1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – w 1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (281). 

 

MALIK KAROL, 

Urodzony 8.01.1906 r. w Nawsiu-Jasienie (nr 372) i zamieszkały w Boconowicach. 

Kierownik polskiej szkoły w Boconowicach, przedtem kierownik w Mostach 

k/Jabłonkowa. Aresztowany 23.01.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen. 

Odzyskał wolność 2.05.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (110, 111, 116). 

 

MALISZ ALOJZY, 

Urodzony 2.04.1898 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 72), urzędnik. Aresztowany 1.10.1939 r. i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Zwolniony 5.09.1940 r. – wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (261). 

 

MALOST STEFAN, 

Urodzony w 1908 r. w Krakowie, zamieszkały w Błędowicach Górnych, przybrany 

syn artysty Henryka Nitry. Aresztowany w 1942 r. i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

tego więźnia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – w 1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (583). 

 

MAŁYJUREK JAN, 

Urodzony w Bukowcu (nr 108) i tam zamieszkały. Wywłaszczony oraz wysiedlony 

z własnego gospodarstwa, nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (165). 

 

MAŁYSZ BEDRICH, 

Urodzony 23.12.1912 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

13.09.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 15.04.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101. 
 

MAŁYSZ FRANCISZEK, 

Urodzony 25.07.1900 r. (lub w 1910 r.) w Cieszynie, mieszkaniec Lesznej Dolnej, 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 
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oporu. Aresztowany 17.05.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

24.08.1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 102. 

 

MAŁYSZ FRYDERYK, 

Urodzony 23.12.1912 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie-Sowiniec (nr 1519), 

narodowości polskiej, górnik kopalni „Jan” w Karwinie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 13.09.1940 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 15.04.1341 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (056); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MAŁYSZ JÓZEF, 

Urodzony 12.04.1924 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął podczas 

marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec w marcu 1945 r.  
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 187. 

 

MAŁYSZ HENRYK (WENDELIN), pseud. „Harcerz”, 

Urodzony 13.08.1911 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 84), 

narodowości polskiej, harcerz, 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. 

 

MAŁYSZ WŁADYSŁAW, 

Urodzony 1.06.1920 r. w Łyżbicach, zamieszkały w Karpentnej 

(nr 99), hutnik. Od 1.09.1939 r. brał udział w walce z 

hitlerowskim agresorem – w 3 kompanii Przysposobienia 

Wojskowego w Trzyńcu oraz Lesznej Dolnej. Od 5.05.1940 r. 

wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Salzgitter, i 

tam zarejestrowany jako więzień nr 1263. Uciekł stamtąd 

26.07.1940 r. i przez 8 miesięcy ukrywał się w domu.  

Ponownie aresztowany 7.03.1942 r. i wysłany na przymusowe roboty do 

Kędzierzyna, gdzie 1.02.1943 r. uległ wypadkowi – złamana prawa noga. Nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (318). 
 

MAMICA JÓZEF ks., 

Urodzony 13.08.1878 r. w Pruchnej, pastor ewangelicki, 

narodowości polskiej. Kształcił się w Cieszynie, teologię 

ewangelicką studiował w Wiedniu i Bazylei. Pracował jako 

wikariusz i katecheta, od 1903 r. proboszcz w Błędowicach 
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Dolnych. W latach 1918-1920 członek Głównego Komitetu 

Plebiscytowego.  

Od 1920 r. kapelan WP w Poznaniu w randze pułkownika. W 1935 r. przeszedł na 

emeryturę i zamieszkał w Mnichu k/Chybia. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i 

więziony w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 3.08.1940 

r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (561); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 67; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych 

więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 43. 

 

 

MAMOŃ STEFAN, 

Urodzony 31.08.1917 r. w Gruszowie k/Ostrawy, zamieszkały w 

Hawierzowie, narodowości polskiej, nauczyciel, redaktor, 

Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. 

Zwolniony z obozu 9.12.1940 r., chorował do czerwca 1941 r.  

Przez rok pracował jako robotnik w fabryce w Cieszynie, gdzie doszło do ciężkiego 

wypadku okaleczenia przy maszynie. Od września 1942 r. pracował w Wiedniu. 

Powtórnie aresztowany i uwięziony od 13.07.1943 do 13.04.1945 r. w Wiedniu. Po 

wyzwoleniu pracował w różnych przedsiębiorstwach. Od 1950 do 1957 r. w 

szkolnictwie, następnie był redaktorem „Głosu Ludu”. Społecznie zaangażowany w 

PZKO i KPCz. Publikował wiele opracowań literackich. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (281). 
 

MANDERLA KAROL, 

Urodzony w 1898 r. w Lutyni Dolnej, zamieszkały w Nowym Boguminie, hutnik w 

fabryce rur „Hahna”. Pierwszy raz więziony przez 14 dni w 1939 r. Drugi raz 

aresztowany w 1942 r. i uciekł z miejsca uwięzienia. W obawie przed schwytaniem 

przez gestapo i skazaniem na pobyt w obozie koncentracyjnym, ukrywał się do 

końca okupacji tj. do 1945 r. i walczył z hitlerowskim okupantem poprzez bardzo 

aktywną działalność w organizacji konspiracyjnej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (147). 

 

MANDRELA JOZEF, 

Urodzony 11.06.1912 r. w Lutyni Dolnej i tam zamieszkały (nr 

394), narodowości polskiej. Był nauczycielem w Błędowicach 

Dolnych, później urzędnik w biurze Zarządu Głównego Macierzy 

szkolnej w Czeskim Cieszynie. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 20.04.1940 r. w 

ramach akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen. 
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Zwolniony z obozu pod koniec 1941 r. W 1943 r. został powołany do niemieckiego 

wojska – do Wehrmachtu, gdyż jego ojciec posiadał niemieckie obywatelstwo 

sprzed wojny. Jako żołnierz przedostał się do partyzantki jugosłowiańskiej. Poległ 

8.05.1945 r. w Jugosławii - pod Sarajewem. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (569), T.12, cz.23 (209); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 72; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 
 

MANOWSKI WILHELM, 

Urodzony 1.02.1894 r. w Ostrawie Śl., zamieszkały w Szonowie, syn Franciszka i 

Franciszki z d. Hessek. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

7.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 900/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:20, 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. 1139; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1351. 
 

MANSFELD FRANCISZEK, 

Urodzony 14.09.1891 r., zamieszkały w Nowym Boguminie, syn Antoniego i Józefy 

z d. Juranek, były legionista. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 8.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14649/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:05, określenie 

przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht” (puchlinę wodną serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1107; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 
Karwina, s. 126. 

 

MANTEL EFRAIN, 

Urodzony 21.03.1885 r. w Tarnowie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Pod koniec 

1939 r. z powodu czystek rasowych przetransportowany do obozu pracy w Tarnowie, 

gdzie zginął zastrzelony 11 lub 12.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MANTEL JAKUB, 

Urodzony 5.04.1911 r. w Tarnowie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, wyższe 

wykształcenie – doktorant. Internowany pod koniec 1939 r. z powodu czystek 

rasowych do Tarnowa, stamtąd do Lwowa, gdzie został zastrzelony w listopadzie 

1941 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MANTEL AMALIE, 

Urodzona 22.07.1886 r. w Tarnowie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Pod koniec 

1939 r. przetransportowana z powodu czystek rasowych do obozu pracy w Tarnowie, 

gdzie zginęła - zastrzelona 11 lub 12.06.1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

 

 

MARCALIK ALOJZY, 
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Urodzony 15.07.1900 r. w Rychwałdzie, zamieszkały ostatnio w Miloticach na 

Morawach, narodowości czeskiej, nauczyciel. Aresztowany 29.05.1941 r. i w 

transporcie zbiorowym z Brna przewieziony do KL Auschwitz, 24.10.1941 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22048. Zginął 9.12.1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (023); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 171; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 162. 

 

MARCINEK ANTONI WIKTOR. 

Urodzony 2.04.1910 r. w Cieszynie, syn Antoniego i Jadwigi z d. Zaleska. 

Podporucznik rezerwy. Absolwent gimnazjum w Cieszynie, student weterynarii w 

Warszawie. Ukończył Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 - w 1932 r. 

Odbył ćwiczenia rezerwy w 3 psp i 81 pp. jako dowódca plutonu ckm. 

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

niewoli i był internowany w obozie jenieckim dla oficerów grup wojskowych 

„Białystok” i „Wilno” w Zberezowicy pod Tarnopolem. Zginął wiosną w 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Według relacji brata Kazimierza, brat chciał go wydostać z obozu 

jenieckiego, podpłacił strażników, przyniósł mu cywilne ubranie, jednak on ze 

względu na swoich kolegów nie zdecydował się na ucieczkę. Wpisany na Listę 

Starobielska pod nrem 2289.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 78. 
 

MARCINIAK HELENA, 

Urodzona 12.08.1904 r. w Karwinie (nr 2), zamieszkała w 

Gródku. Aresztowana 1.08.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do 

więzienia w Fordonie – w Bydgoszczy. Następnie, 

przetransportowana do KL Ravensbrück. Zwolniona z obozu 

31.10.1942 r. – wróciła do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 

 

MAREKWICA KAROL, 

Urodzony 4.07.1917 r. w Darkowie, zamieszkały w Karwinie II (nr 166), 

narodowości polskiej, syn Jana i Marii z d. Holeksa, górnik w kopalni „Franciszek” 

w Karwinie. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 26.06.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.06.1942 r. 
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Według wystawionego aktu zgonu nr 17491/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

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

r., s. 654; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 985; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 
101; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (056); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MARGICIOK JAN, pseud. „August”, „Mazur”, „Mały”, „Dymitrow”, 

„Skowronek”, „Hans Joeschke”,  

Urodzony 10.07.1915 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., 

narodowości polskiej, syn Franciszka i Magdaleny z d. Bayer, 

mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Od dzieciństwa wykazywał 

zamiłowanie do pracy społecznej. 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 organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. 

Początkowo wykonywał obowiązki kuriera w tej organizacji, a następnie dostał 

polecenie zorganizowanie siatki wywiadowczej. Realizacja takiego zadania 

powodowała możliwość zdobywania dla organizacji konspiracyjnej 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, został aresztowany 26.01.1943 r. i przewieziony na gestapo w 

Katowicach gdzie poddany został długotrwałym przesłuchaniom. Następnie, 

29.11.1943 r. w grupie 71 osób został przewieziony 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 roku, 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; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 

130. 

 

MARKIEL JÓZEF, 

Urodzony 8.10.1907 r. w Orłowej, syn Józefa i Heleny z d. 

Dudek, doktor prawa, podporucznik rezerwy. Absolwent 

Polskiego Gimnazjum Realnego im. J. Słowackiego w Orłowej, 

następnie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Prawnik, w latach 1938-1939 był sędzią Sądu 

Powiatowego w Jabłonkowie.  

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty - w 1932 r., przydzielony do 20 

pp. Ćwiczenia rezerwy odbył w 4 psp jako dowódca plutonu. Zmobilizowany, brał 

udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - został lekko ranny pod Bochnią, 
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skutkiem czego przewieziono go na leczenie do Lwowa. W nieznanych 

okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli i zginął wiosną w 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: W grudniu 1939 r. wysłał ze Starobielska list do rodziny w Suchej 

Dolnej. Wpisany na Listę Starobielska pod nrem 2163, s. 61. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 70; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 78-79; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (016, 031), T.3, cz.7 

(345); A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 301; S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72. 
Bibliografia:  
 

MARKOVIC REGINA, 

Zamieszkała w Wierzniowicach. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła w 1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 188. 

 

MAROSZ EWA, 

Urodzona 27.08.1894 r. w Wędryni i zamieszkała w tej 

miejscowości - dzielnica Nad Karpętną-Potokiem (nr 77). 

Aresztowana przez gestapo 3.12.1943 r. za to, że podała 

głodnemu człowiekowi kawałek chleba i parę ziemniaków – nie 

wiedząc, że jest to sowiecki jeniec wojenny. Więziona w 

Cieszynie, Ćwikowie, Bytomiu i z tego wiezienia oswobodzona 

20.01.1945 r. przez Armię Czerwoną. 

Postscriptum: Sprawą niecodziennego przypadku jest, że Marosz Ewa 

oswobodzona została przez tego samego żołnierza sowieckiego – któremu podała 

ów kawałek chleba. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (201). 

 

MAROSZ GUSTAW, 

Urodzony w 1910 r. w Łyżbicach, zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, narodowości 

polskiej, urzędnik kolejowy. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 10.11.(lub 

04).1944 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 
 

MAROSZ JAN, 

Urodzony 16.06.1901 r. w Wędryni, zamieszkały w Łyżbicach, narodowości 

polskiej. Aresztowany i przetransportowany do obozu koncentracyjnego, gdzie 

zginął 23.09.1941 r. – nieznane jest miejsce uwięzienia. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 125. 
 

MAROSZ JAN ks., 

Urodzony 12.12.1907 r. w Wędryni, narodowości polskiej, proboszcz katolicki, 

katecheta. Ukończył Gimnazjum w Cieszynie - matura w 1930 r. Teologię katolicką 

studiował w Widnawie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Trzyńcu, 

gdzie był także katechetą, później w Boguminie, administrator parafii w 
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Pietwałdzie. Aresztowany 13.01.1940 r. i uwięziony we Frysztacie, a następnie w 

wiezieniu gestapo w Cieszynie.  

Stamtąd, 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 7524. Następnie, od 2.08.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen. Po jakimś czasie tj. od 8.12.1940 r. ponownie 

odesłany do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 22084. 

W obozie przeżył operację ślepej kiszki. Zwolniony z obozu 

12.01.1944 r. – chory na płuca, ogólnie osłabiony fizycznie. 

Zmarł 26.06.1944 r. w Bystrzycy n.Olzą. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; J. 

Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 166; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 50. 

 

MAROSZ JÓZEF, 

Urodzony w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 477), chałupnik, hutnik. 

W okresie okupacji hitlerowskiej wywłaszczony ze swego domu wraz z całą 

rodziną. Dalsze zamieszkiwanie we własnym domu uzależnione było od zapłaty 

czynszu niemieckiemu administratorowi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (199). 

 

MAROSZ JÓZEF, 

Urodzony 16.06.1901 r. w Wędryni, nauczyciel w Golasowicach pow. pszczyński – 

gdzie zamieszkiwał. Podczas okupacji hitlerowskiej ukrywał się w Cieszynie. 

Aresztowany 3.08.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 

23.09.1941 r. 
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, 

Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 80. 
 

MAROSZ KAROL, 

Urodzony 13.02.1890 r. w Cisownicy, zamieszkały we Frysztacie, 

narodowości polskiej. Kształcił się w Cieszynie-Bobrku - matura 

w 1910 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Cisownicy, od 1912 r. 

nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej we Frysztacie, a 

później dyrektor szkoły wydziałowej. Egzamin wydziałowy gr. III 

zdał w Śl. Ostrawie w 1925 r. Działacz społeczny, współredaktor 

„Gazety Kresowej”.  

Aresztowany 12.04.1940 r. i wpierw więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce 

Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Sosnowcu. 

Następnie, przetransportowany do KL Dachau, skąd 22.05.1940 r. został przesłany 

do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

585. Zginął - zagazowany 29.04.1942 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 

1995 r., s. 492; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 136 wykazu); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 
r. w Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 66. 

 

MAROSZ KAROL, 
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Urodzony 1.10.1914 r. w Bystrzycy, syn Jana. Hutnik i murarz w Hucie Trzyniec. 

Służył w armii czechosłowackiej. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) 

wstąpił w 1938 r., do 5.02.1939 r. pełnił służbę w Komisariacie w Nowym 

Boguminie, od 6.02.1938 r. do wybuchu wojny na Posterunku w Strumieniu pow. 

bielski. Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., 

wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/1 z 9.04.1940, poz. 36, t. 2736.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 92; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 126. 
 

MAROSZ PAWEŁ, 

Urodzony 20.05.1917 r. w Bystrzycy n.Olzą (nr 204), 

zamieszkały w Gródku (161), narodowości polskiej, hutnik. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany przez gestapo 9.04.1942 r. i po uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd 9.05.1942 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Następnie, 9.06.1942 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 19.07.1942 

r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (238); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 69. 
 

MAROSZCZYK (lub MAROSZEK) ALOJZY, 

Urodzony 12.09.1911 r. w Karwinie, zamieszkały w Rychwałdzie 

(nr 523), narodowości polskiej, nauczyciel. Od 1936-1939 r. 

kierownik Polskiej Szkoły Ludowej w Dolnej Łomnej „Na 

Kamienitym”. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim 

Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Następnie, 1.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 6488. Odzyskał wolność 

9.12.1940 r. – zwolniony z obozu.  

Po powrocie do domu, skierowany został do pracy przymusowej w firmie Trampler 

jako robotnik budowlany - gdzie pracował od 24.02.1941 do 23.07.1942 r. Od 

24.07.1942 do 1.10.1944 r. powołany przymusowo do Wehrmachtu - do wojska we 

Francji w służbie koszarowej. Dostawszy się do niewoli – przebywał od 2.10.1944 

do listopada 1945 r. w amerykańskim obozie jenieckim jako łącznik z Armią 

Andersa. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. W 1972 r. odszedł na 

emeryturę ze stanowiska dyrektora szkoły w Rychwałdzie. Społecznie i politycznie 

udzielał się w Polskim Związku Kulturalno Oświatowym, Komunistycznej Partii 

Czech, Związku Bojowników Antyfaszystowskich, w Miejskiej Radzie Narodowej. 
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Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (220), T.10, cz.21 (058). 

 

MAROSZCZYK MICHAŁ, 

Urodzony 29.09.1914 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. Aresztowany 7.01.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 29.03.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 
 

MARSZAŁEK FRANCISZEK, 

Urodzony 4.12.1913 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 367), narodowości polskiej, ślusarz - hutnik. Aresztowany 12.10.1939 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Oranienburg. Zwolniony z obozu 16.01.1943 r. jako bardzo 

chory. Zmarł 26.06.1944 r. po powrocie do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2; (254); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 129. 

MARSZAŁEK JAKUB, 

Urodzony 22.07.1899 r. w Osieku pow. bielski, zamieszkały w Marklowicach 

Dolnych (nr 5), rolnik. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie 

- fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6468. Następnie, 5.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 4143, 47714. Od wyzwolenia aż do 1951 r. nie pracował zawodowo z 

powodu złego stanu zdrowia. Od 19.11.1951 r. podjął pracę jako palacz, później 

kierownik kotłowni w kopalni. Na emeryturę odszedł w 1964 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (315). 
 

MARTINEK (MARTYNEK) PAWEŁ, 

Urodzony 21.03.1896 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Karwinie II. 

Aresztowany 1.07.1941 r. w Karwinie i wpierw tam więziony - w piwnicy ratusza, 

później prawdopodobnie więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 17.02.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (056); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 101; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 
 

MARTINEK ZDZISŁAWA, 

Urodzona 27.11.1937 r. w Wędryni, zamieszkała w Karwinie. 

Aresztowana i w transporcie zbiorowym przesłana do 

niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 95 Sohrau (Żory 

k/Rybnika), a następnie przeniesiona do Polenlager nr 56 Lissek 

(Lyski k/Rybnika). Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 
kartoteki byłych więźniów. 

 

MARTYNEK ALOJZY, 
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Urodzony 23.01.1923 r. w Mostach (nr 52) k/Jabłonkowa i tam zamieszkały, syn 

Adama i Anny. Aresztowany i wywieziony z rodzicami i siostrą Joanną, na 

przymusowe roboty do Niemiec - do Kreschheim. W Niemczech zachorował na 

płuca, wrócił do domu do Mostów i zmarł 3.05.1944 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (271). 

 

MARTYNEK ANNA z d. RUDZKA, 

Urodzona 26.07.1888 r. w Piosku. Aresztowana 22.04.1942 r. i 

więziona do końca wojny w obozie dla wysiedleńców w Oławie – 

razem z mężem i dwójką dzieci. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów. 

 
 

 

 
 

MARTYNEK ANTONI, 

Urodzony 26.01.1906 r. w Jabłonkowie (nr 104) i tam zamieszkały, restaurator. 

Aresztowany 30.03.1943 r. przez gestapo z Jabłonkowa i wieziony w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po jakimś czasie przetransportowany do więzienia w Berlinie. 

Zwolniony do domu 30.12.1944 r. – nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056). 

 

MARTYNEK ANTONI, 

Urodzony w 1925 r. w Łomnej Dolnej (nr 89), syn Jerzego i Zuzanny. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z rodzicami (i czwórką rodzeństwa) z 

własnego gospodarstwa i wywieziony do niemieckiego obozu przejściowego - 

Polenlager nr 40 we Frysztacie, skąd po 6 tygodniach cała rodzina wróciła do domu. 

Po wojnie zamieszkali w Nawsiu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (213). 

 

MARTYNEK FRANCISZEK, pseud. „Bulowczak”, 

Urodzony 18.01.1902 r. w Milikowie, zamieszkały w Mostach (nr 

430) k/Jabłonkowa, narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 

1.10.1939 r. i przewieziony do więzienia w Cieszynie, a stamtąd 

do KL Skrochowice. Następnie, w transporcie zbiorowym 

wysłany do KL Oranienburg, gdzie zginął 5.10.1940 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (252, 253, 254, 278); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 130. 
 

MARTYNEK JAN, 

Urodzony i zamieszkały w Łomnej Górnej (nr 63). Wywłaszczony oraz wysiedlony 

z własnego gospodarstwa, a jego gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez 

Niemców. Nie wiadomo gdzie przebywał w okresie okupacji hitlerowskiej. Po 

zakończeniu wojny wrócił z okupacyjnej poniewierki do swojego gospodarstwa 

kompletnie rozgrabionego i zdewastowanego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (240). 

 

MARTYNEK JAN, 
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Urodzony 29.08.1886 r. w Piosku-Biegańcu (nr 183) i zamieszkały w tej 

miejscowości, rolnik małoobszarowy, brat Józefa. Zagrożony przymusowym 

wcieleniem do niemieckiego wojska (Wehrmachtu) lub aresztowaniem przez 

gestapo, ukrywał się przez dwa lata tj. do końca okupacji przy partyzantach - w 

bunkrze w Piosku. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (188). 

 

MARTYNEK JAN, 

Urodzony 10.10.1907 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 249), hutnik, komunista. Aresztowany przez 

gestapo 19.11.1942 r. wprost od warsztatu pracy w hucie 

trzynieckiej. Więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Po zakończonym śledztwie przetransportowany do KL 

Auschwitz. 

Następnie przeniesiony do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał 

wolność 28.04.1945 r. – podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (181). 

 

MARTYNEK JAN, 

Urodzony 7.08.1908 r. w Mostach (nr 52) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej. Uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie, 

następnie ukończył wyższą szkołę przemysłową w Bielsku. W latach 1938-1939 

pełnił służbę wojskową w Boguminie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany 2.03.1942 r. przez gestapo z Bielska, i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po 

zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Następnie, z wyrokiem kary 

śmierci przewieziony do Cieszyna, gdzie zginął 20.03.1942 r. w egzekucji 

zbiorowej przez powieszenie Pod Wałką - wraz z 24 innymi osobami ze Śląska 

Cieszyńskiego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (254, 255), T.11, cz.22 (186); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 130. 

 

MARTYNEK JAN, 

Urodzony w 1916 r. w Łomnej Dolnej (nr 89), syn Jerzego i Zuzanny. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z rodzicami (i czwórką rodzeństwa) z 

własnego gospodarstwa a następnie wywieziony do niemieckiego obozu 

przejściowego - Polenlager nr 40 we Frysztacie, skąd po 6 tygodniach wrócili i 

zamieszkali w Nawsiu w małej izdebce - wyznaczonej do zamieszkania przez 

administrację niemiecką. 
Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2; (213). 

 

MARTYNEK JERZY, 

Urodzony 7.01.1889 r. w Łomnej Dolnej (nr 89) i zamieszkały w tej miejscowości, 

rolnik małoobszarowy. Wywłaszczony oraz wysiedlony 20.04.1943 r. wraz z żoną i 

czwórką dzieci, a następnie wywiezieni do niemieckiego obozu przejściowego - 

Polenlager nr 40 we Frysztacie, skąd po 6 tygodniach wrócili do Nawsia. Ich 

gospodarstwo zajęli osadnicy sprowadzeni przez hitlerowców z Rumunii. 
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Zamieszkali więc w Nawsiu w małej izdebce - wyznaczonej do zamieszkania przez 

administrację niemiecką. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (213, 242). 
 

MARTYNEK JERZY, 

Urodzony 28.03.1911 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości – dzielnica Pod Czantorią (nr 157), hutnik, brat 

Jana. Pod koniec 1943 r. otrzymał powołanie do Wehrmachtu, 

więc spowodował samookaleczenie i dostał się do szpitala. 

Aresztowany przez gestapo 13.01.1944 r. po wyjściu ze szpitala – 

oskarżony o dezercję i samookaleczenie dla uniknięcia wcielenia 

do wojska. Więziony w Cieszynie do 13.04.1944 r.  

Ostatecznie, zasądzona kara śmierci została zmieniona na zwolnienie do domu - 

dzięki usprawiedliwieniu jakie otrzymał od lekarzy: dr. n. med. Jozefa Mazurka z 

Bystrzycy oraz dr. n. med. Brzeżka z Trzyńca. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (181). 

 

MARTYNEK JERZY, 

Urodzony w 1918 r. w Łomnej Dolnej (nr 89), syn Jerzego i Zuzanny. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z rodzicami (i czwórką rodzeństwa) z 

własnego gospodarstwa a następnie wywieziony do niemieckiego obozu 

przejściowego - Polenlager nr 40 we Frysztacie, skąd po 6 tygodniach wrócili i 

zamieszkali w Nawsiu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (213). 
 

MARTYNEK JOANNA, 

Urodzona w 1929 r. w Łomnej Dolnej (nr 89), córka Jerzego i Zuzanny. 

Wywłaszczona oraz wysiedlona wraz z rodzicami (i czwórką rodzeństwa) z 

własnego gospodarstwa a następnie wywieziona do niemieckiego obozu 

przejściowego - Polenlager nr 40 we Frysztacie, skąd po 6 tygodniach wrócili i 

zamieszkali w Nawsiu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (213). 
 

MARTYNEK JÓZEF, 

Zamieszkały w Bukowcu (nr 45). W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 

 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony w Łomnej Górnej (nr 58) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa - nie wiadomo gdzie 

przebywał w okresie okupacji. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (242). 

 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony w Piosku i zamieszkały w tej miejscowości, brat Jana. Wcielony 

przymusowo do niemieckiego wojska (Wehrmachtu) – zdezerterował i ukrywał się 

przez dwa lata przy partyzantach w bunkrze w Piosku-Bagieńcu, W lecie wraz z 
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bratem pomagali rodzicom w polnych pracach. Pomagali także partyzantom. Później 

do Martynków przyłączył się także Macoszek. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (188). 
 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony w 1880 r. w Jabłonkowie i tam zamieszkały, hutnik. Aresztowany i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau. Zwolniony po dwuletnim pobycie w obozie – wrócił 

do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056). 

 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony 6.08.1888 r. w Łomnej Dolnej i tam zamieszkały, rolnik małoobszarowy. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa i domu z cała rodziną a 

następnie wywieziony na roboty przymusowe do Jungwiht przy Brzegu. Stamtąd po 

czterech tygodniach uciekł do domu i działał w ruchu oporu. Zagrożony 

aresztowaniem, ukrywał się w bunkrze w Boconowicach - od 1942-1945 r. pomagał 

partyzantom a także spadochroniarzom sowieckim. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (217). 

 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony 6.08.1888 r. w Łomnej Dolnej (nr 125) i zamieszkały w tej miejscowości, 

później mąż Zuzanny z d. Bielesz. Wysiedlony oraz wywłaszczony 10.08.1942 r. 

wraz z całą rodziną, a następnie wysłany na przymusowe roboty do Jungwity przy 

Brzegu n.Odrą. Stamtąd po czterech tygodniach uciekł do Jabłonkowa i przyłączył 

się do ruchu oporu – do partyzantów, łącznik partyzantów, ukrywał się w Bunkrze 

Bieleszów w Boconowicach Nr 61. Walczył z hitlerowskim okupantem do 1945 r. – 

bardzo pożyteczny pomocnik komendanta majora Nadzieżnego – Gryniewskiego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (214, 212). 
 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony 29.12.1913 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 48), hutnik przy wysokich piecach. 

Aresztowany 3.09.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji 

katowickiej przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149341. 

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 395 r.; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (181). 

 

MARTYNEK JÓZEF, 

Urodzony 6.03.1915 r. w Dolnej Łomnej (nr 83) i tam zamieszkały, syn Zuzanny, 

narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany przez gestapo 21.01.1942 r. i po 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Sachsenhausen. Ostatni list napisał do rodziców 10.01.1943 r. i od tego czasu zginął 

– w nieustalonych okolicznościach. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (200), T.4, cz.9 (270); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122. 
 

MARTYNEK PAWEŁ, 

Urodzony 12.12.1908 r. w Milikowie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 154). 

Gospodarz małoobszarowy. Wywłaszczony oraz wysiedlony z własnego 

gospodarstwa - przymusowo przesiedlony do innego domu w Milikowie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (424). 

 

MARTYNEK PAWEŁ, 

Urodzony 1.06.1930 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 9, nr 130), 

rzeźnik, łącznik u partyzantów. Aresztowany przez gestapo w listopadzie 1944 r. za 

kontakt z partyzantami. Więziony w Cieszynie od 5.11. do 15.04.1945 r. Wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (183). 
 

MARTYNEK STANISŁAWA, 

Urodzona 27.08.1921 r. harcerka w Cieszynie. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowana i więziona oraz torturowana w więzieniu 

gestapo w Cieszynie - tam zginęła. 
Bibliografia: T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - 
Harcerskie Ofiary Drugiej Wojny Światowej, s. 132. 

 

MARTYNEK TERESA, 

Urodzona 3.05.1909 r. w Milikowie, zamieszkała w Mostach (nr 

445). Aresztowana 22.04.1942 r. za to, że mąż był komunistą. 

Więziona w więzieniu lokalnym we Frysztacie, a następnie 

wywieziona do więzienia w Miliczu k/Poznania – gdzie 

przebywała do końca okupacji hitlerowskiej. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – 

kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (278). 

 
 

MARTYNEK WŁADYSŁAW, 

Urodzony w 1921 r. w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości, ślusarz-hutnik. 

Zagrożony w czasie okupacji hitlerowskiej aresztowaniem, ukrywał się przez dwa 

lata przy partyzantach - pod Kozubową. Po wojnie wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101). 

 

MARTYNEK ZUZANNA, 

Urodzona 31.12.1892 r. w Łomnej Dolnej i tam zamieszkała, 

narodowości polskiej. Wywłaszczona oraz wysiedlona 20.04.1943 

r. wraz z mężem i czwórką dzieci, a następnie przewiezieni do 

niemieckiego obozu przejściowego - Polenlager nr 40 we 

Frysztacie, skąd po 6 tygodniach wrócili do rodzinnej 

miejscowości. Ich gospodarstwo zajęli osadnicy sprowadzeni 

przez hitlerowców z Rumunii.  

Zamieszkali w Nawsiu i skierowani do przymusowych robót (także prac żniwnych). 

Zmarła w Trzyńcu 29.06.1943 r. wskutek choroby nabytej na robotach 

przymusowych. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (090, 200); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w 
Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 123. 

 

MARTYNEK ZUZANNA z d. BIELESZ, 

Urodzona 6.01.1894 r. w Łomnej Dolnej (nr 125), siostra Anny Bielesz. Podczas 

okupacji hitlerowskiej wywieziona na roboty przymusowe do Jungwiht, gdzie 

przebywała 5 miesięcy, gdyż tam ciężko zachorowała i wróciła do Boconowic. Po 

podleczeniu nadwątlonego zdrowia, wspierała męża w działalności dla ruchu oporu 

- opiekunka partyzantów w Bunkrze u Bieleszów. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (217). 

 

MARUSZCZAK ERNEST, 

Urodzony w 1912 r. w Karwinie, syn Eliasza. Posterunkowy Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.). Służbę w policji rozpoczął 15.11.1938 r. w Komisariacie 

Cieszyn, następnie przeniesiony do Komisariatu w Nowym Boguminie. Stamtąd 

1.04.1939 r. został skierowany do Komisariatu w Pietwałdzie, gdzie służył do 

wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 045/1 z 22.04.1940, poz. 94, t. 338. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 4 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 92; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 
Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 127. 

 

MARYNIOK RUDOLF, 

Urodzony 3.06.1911 r. w Łąkach, syn Pawła. Mistrz szewski. Od 3.11.1938 r. podjął 

służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) - został przydzielony na 

Posterunek Oficerski w Pszczynie, gdzie służył do września 1939 r. Tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/1 z 9.04.1940, poz. 37, t. 534 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 93; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 127; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (140); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 120. 
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MARYŃCZAK LEOPOLD, 

Urodzony 21.08.1899 r. w Ostrawie Śl. i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Karola i Anny z d. Malurek. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 28.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11951/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:50, określenie 

przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 1139; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1449. 

 

MASNICA ERWIN, 

Urodzony 29.12.1912 r., zamieszkały w Karwinie. Aresztowany 12.01.1943 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Buchenwald, gdzie zginął 2.01.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (023); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 101. 

 

MASNY RUDOLF, 
 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 8.04.1896 r. w Ostrawie Śl., zamieszkały w Wierzbicy, syn Karola i Tekli 

z d. Wiśniewski. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 13.02.1942 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 22427. Zginął 22.06.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 12270/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:40, określenie przyczyny zgonu to: „Kreislaufschwäche 

bei Phlegmone” (niewydolność układu krążenia przy flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 131; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 270. 

 

MASNY RUDOLF, 

Urodzony 27.09.1902 r. w Nowym Boguminie, zamieszkały w Wierzbicy, 

narodowości polskiej, kolejarz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu – w komunistycznej organizacji KPCz. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 14.10.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 188; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 45. 

 

MASOVIK IRENA, 

Urodzona 26.10.1893 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Końcem 

roku deportowana przez hitlerowców - nie wiadomo dokąd. Nieznany jest dalszy jej 

los. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
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MASTALERZ (MASZTALIRZ) IGNACY, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 30.01.1880 r. w Porębie pow. brzeski, zamieszkały w Piotrowicach, syn 

Jana i Marianny z d. Piekarz, narodowości polskiej, kolejarz. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 3.06.1941 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Dnia 13.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 26826. Zginął 10.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10379/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:35, określenie 

przyczyny zgonu to: „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1375; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 156; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 153. 

 

MASTALERZ JULIA z d. MYTYCH, 

Urodzona 28.11.1892 r. w Trzęsówce, zamieszkała w 

Piotrowicach, narodowości polskiej, córka Macieja i Katarzyny z 

d. Walaszek. Podczas okupacji hitlerowskiej działała w ruchu 

oporu – łączniczka w organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

Aresztowana 3.06.1941 r. i uwięziona w Cieszynie, skąd w 

transporcie zbiorowym została przewieziona do więzienia w 

Katowicach, później do Wrocławia, a stamtąd przetransportowana 

do KL Auschwitz.  

Dnia 15.09.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 19719. 

Zginęła 17.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36608/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:30, określenie 

przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie 

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

r., s. 502; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 604; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim 
Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (285); Ofiary Okupacji 

Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 156; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 153. 
 

MATEJ JAN, 

Urodzony w Jabłonkowie (nr 44) i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony (pozbawiony prawa własności) z własnego gospodarstwa wraz z 

całą rodziną (4 osoby). Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania 

okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu wojny w 1945 r. wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056). 

 

MATLAKIEWICZ KAROL, 
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Urodzony 16.08.1897 r. w Sibicy i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. Aresztowany podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął w 1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 184; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 164. 

 

MATLOCH FRANCISZEK, 

Urodzony 20.03.1917 r. w Jabłonkowie (nr 331) i tam zamieszkały. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056). 

 

MATROS GERARD, 

Urodzony w 1925 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solcy, syn Maksymiliana 

i Joanny, narodowości polskiej, student. W 1942 r. wskutek fałszywego donosu, 

wraz z rodzicami zastrzelony przez hitlerowców w Kurzeńcu.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (056); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MATROS JOANNA, 

Urodzona w 1890 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie-Solcy, narodowości 

polskiej, w okresie okupacji hitlerowskiej kierowniczka szkoły w Kurzeńcu – 

Polska. W 1942 r. wraz z mężem i synem na wskutek fałszywego donosu 

zastrzelona przez hitlerowców w Kurzeńcu.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (056); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MATROS MAKSYMILIAN, 

Urodzony 6.09.1894 r. w Karwinie, narodowości polskiej, nauczyciel, w okresie 

okupacji hitlerowskiej przebywał w Kurzeńcu – Polska. Działał w ruchu oporu, w 

1942 r. wraz z żoną i synem na wskutek fałszywego donosu zastrzelony przez 

hitlerowców w Kurzeńcu.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (056); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MATUSIK JÓZEF, 

Urodzony 22.08.1911 r. w Karwinie II, zaś od 1934 r. 

zamieszkały w Koszarzyskach, syn Jana i Anny z d. Faruzel, 

narodowości polskiej. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej 

w Koszarzyskach, potem w Szczyrku - Skalite. W okresie 

okupacji hitlerowskiej górnik kopalni w Karwinie, działał w ruchu 

oporu – dnia 11.11.1939 r. wywiesił biało-czerwoną chorągiew na 

„Groniczku” w Koszarzyskach.  

Aresztowany 27.07.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po 

śledztwie przekazany do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23369/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:20, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 684; Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski 

Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 81; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 140 wykazu); APMA-B Księga 

zgonów, t. 16, s. 855; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (340), Karwina cz.1 (058); Ofiary Okupacji 
Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 85. 

 

MATUSIK KAROL, 

Urodzony 8.04.1897 r. w Cieszynie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, 

narodowości polskiej, robotnik. Zmobilizowany w 1939 r. – stop. wojsk. chorąży. 

Walczył z hitlerowskim okupantem w obronie Warszawy i tam wzięty do niewoli, a 

następnie dostał się do KL Neuengamme. Niemal w przededniu kapitulacji Niemiec, 

w dniach 22 – 30.04.1945 r., wyprowadzono kolumny więźniów tego obozu do 

Lubeki, i tam załadowano nimi cztery statki40: „Athenę”, „Thielbeck”, „Cap 

Arconę” i „Deutschland” – razem około 12000 więźniów. Po wypłynięciu w morze, 

zginął 3.05.1945 r. zatopiony na jednym z wymienionych wyżej statków w zatoce 

Lubeckiej. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 57. 
 

MATUSZEK ANDRZEJ, 

Urodzony 28.06.1904 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

117), narodowości polskiej, rolnik. W okresie okupacji hitlerowskiej w 1940 r. 

wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Uciekł z robót, za co 

został aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1943 r. 
Bibliografia: Informacja Krystyny Szlauer z d. Lasota - Materiały archiwalne Jerzego Nikodema; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 105. 
 

MATUSZEK JAN, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 20.06.1917 r. w Żukowie Dolnym (nr 168) 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, w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 5.10.1941 r. zarejestrowany 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. 

                                                      
40 Patrz – objaśnienie nazw i skrótów. 
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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. 
 

MATUSZEK KAROL, 

Urodzony 6.11.1900 r., zamieszkały w Stonawie (nr 443), górnik kopalni w Suchej 

Górnej. Aresztowany 8.08.1941 r. i więziony (nieznane miejsce uwięzienia) do 

31.01.1942 r. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 
 

MATUSZNY ALOJZY, 

Urodzony 20.03.1913 r. w Jabłonkowie (nr 405) i tam zamieszkały. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego - nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (056). 

 

MATYKIEWICZ ANNA, 

Urodzona 8.10.1887 r. w Stonawie i zamieszkała w tej miejscowości (nr 118). 

Wywłaszczona oraz wysiedlona w 1941 r. z własnego domu wraz z rodziną (3 

osoby), a następnie wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager w 

Boguminie, później do Polenlager nr 169 Klain Gorschütz (w Gorzyczkach) i dalej 

do Radogoszczy (dzielnica Łodzi). W 1943 r. wysłana na roboty przymusowe do 

Trzebnicy n.Odrą. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (091). 
 

MATYKIEWICZ FRANCISZEK, 

Urodzony 27.01.1924 r., zamieszkały w Stonawie (nr 118). Wywłaszczony oraz 

wysiedlony w 1941 r. z własnego domu wraz z rodziną (3 osoby), a następnie 

wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w Oderberg 

(Bogumin), później do Polenlager nr 169 Klain Gorschütz (w Gorzyczkach) i dalej 

do Radogoszczy (dzielnica Łodzi). W 1943 r. wysłany na roboty przymusowe do 

Trzebnicy n.Odrą. Wrócił po wojnie bardzo schorowany na płuca, zmarł 9.05.1947 r. w 

Stonawie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (034, 061). 
 

MATZNER DAWID, 

Urodzony 1.06.1868 r., zamieszkały w Starym Boguminie. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 179. 

 

MAUTNER FRYDERYK, 

Zamieszkały w Jabłonkowie, lekarz sanatorium w tej miejscowości. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 
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miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił i zamieszkał w 

Czechach. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (072). 
 

MAY DAWID, 

Urodzony 13.0.1897 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Z chwilą rozpoczęcia się 

agresji hitlerowskiej we wrześniu 1939 r. (początkiem działań wojennych) uchodził 

na wschód – do Lwowa. W okresie 1940-1942 z powodu czystek rasowych dostał się 

do getta w Czortkowie, a stamtąd internowany został do Milanowa, gdzie zginął w 

lutym 1944 r. - zastrzelony przez Niemców. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MAY FRYDERYK, 

Urodzony 8.12.1900 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie, współwłaściciel 

hurtowni. Z powodu czystek rasowych, zginął – zastrzelony w lutym 1944 r. przez 

Niemców w Milanowie. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MAY LOBL MORES, 

Urodzony 1.05.1871 r., zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Początkiem sierpnia 

1939 r. wyjechał do Tarnowa, gdzie z powodu czystek rasowych zginął 11 lub 

12.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MAYER ?, 

Zamieszkały w Karwinie, redaktor. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął - nieznana data śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101. 

 

MAYER ALICE, 

Urodzona 20.06.1932 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie, córka Blanki. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła – 

nieznana jest data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MAYER BLANKA, 

Urodzona 24.12.1907 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie, matka Alicji. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MAYER DAŃ, 

Zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
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MAYER FANNY, 

Zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MAYER FRANCISZKA, 

Urodzona 30.11.1877 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MAYER FRANCISZEK, 

Urodzony 7.09.1889 r. w Weikersdorf (obecnie Vikyrovice), pow. 

Mahrisch Schónberg (Szumperk), Republika Czeska, syn 

Franciszka i Amalii z d. Rotter. Ukończył szkołę powszechną, 

robotnik. W pierwszej wojnie służył w armii austriackiej, 

następnie w Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego od 

1.11.1918 do 30.06.1919 r.  

Stamtąd przeszedł do Policji Miejskiej w Cieszynie, gdzie służył od 1.06.1920 do 

14.02.1921 r. Brał udział w powstaniach śląskich. Od 1.03. do 31.11.1921 r. był 

zatrudniony w Dyrekcji Okręgu Skarbowego w Cieszynie. Do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 10.07.1922 r. i w stopniu starszego posterunkowego, 

otrzymał przydział do pow. tarnogórskiego. Służył na Posterunku Granicznym w 

Radzionkowie do 30.11.1922 r. i tamtejszym Komisariacie do 14.03.1923 r. 

Następnie przeniesiony na Posterunek w Pruchnej do 31.10.1923 r., stąd skierowany 

do Katowic. Do 6.01.1923 r. służył w Oddziale Gospodarczym Komendy Głównej, 

następnie w Wydziale II Komendy Głównej przy Komendzie Rezerwy. Od 

16.08.1932 r. do wybuchu wojny pełnił służbę w Komisariacie w Cieszynie. 

Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II kl. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/1 z 13.04.1940, poz. 97, t. 1509. 
Bibliografia: Biogram oraz zdjęcie pozyskane w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary 

Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 127. 
 

MAYER IRMA, 

Urodzona 4.06.1902 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
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Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

MAYER JULIUS, 

Urodzony 17.12.1901r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z powodu 

czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tego więźnia.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MAYER RUTH, 

Urodzona 21.03.1937 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych 29.06.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

MAZUR JAN, 

Urodzony 15.08.1895 r. w Łyżbicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Ukończył Polską Szkołę Powszechną w Łyżbicach, a 

następnie wyuczył się zawodu elektromontera. Służbę wojskową odbył w wojsku 

austriackim na froncie wschodnim. Po powrocie z wojska osiadł w Cieszynie i 

podjął pracę w cieszyńskiej elektrowni, gdzie rozpoczęło się jego zaangażowanie w 

organizacji lewicowej PPS, i gdzie zaczął organizować związki zawodowe. Brał 

udział w pracach plebiscytowych na Śląsku Cieszyńskim. Po podziale Śląska 

Cieszyńskiego należał do grupy działaczy, którzy w 1920 r. założyli w Cieszynie 

spółdzielnię spożywczą o nazwie Konsum Robotniczy. W 1925 r. został wybrany 

kierownikiem Konsumu - pełnił tę funkcję do wybuchu drugiej wojny światowej. 

Był aktywnym działaczem PPS na terenie pow. cieszyńskiego i działał także w 

Stowarzyszeniu Polskich Robotników i Robotnic „Siła”. Z ramienia PPS został 

wybrany zastępcą członka Rady Miejskiej w Cieszynie, a w 1938 r. wszedł do niej 

na członka w miejsce zmarłego Tadeusza Regera. Podczas okupacji hitlerowskiej 

włączył się do pracy konspiracyjnej. Dwukrotnie aresztowany, i prawdopodobnie 

uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, gdzie zmarł 3.05.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; Józef Golec i Stefania Bojda, 
Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 135; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 58. 

 

MAZUR KAROLINA, 

Urodzona 12.01.1905 r. w Łomnej Dolnej, zamieszkała w Kalembicach k/Cieszyna, 

córka Jerzego i Anny z d. Malisz. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie 

zginęła 10.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34257/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:05, 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. 1161; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1249. 
 

MAZUR STANISŁAW, 
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Urodzony 21.07.1913 r. w Ostrawie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. W 

styczniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr E-3068. Zwolniony z obozu 9.02.1943 r. – wrócił do domu. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 862. 

 

MAZUREK FRANCISZEK, 

Urodzony 26.04.1915 r. w Zabłociu, zamieszkały w Rychwałdzie 

(nr 701), syn Henryka, student Uniwersytetu w Brnie. Aresztowany 

17.11.1939 r. z Domu Studentów – Akademika w Brnie z tzw. 

„Kaunicowych Kolei” (Kaunicowe Koleje od pierwszego dnia 

okupacji hitlerowskiej, były ośrodkiem podziemnej walki z 

okupantem). Więziony do 15.07.1940 r. w KL Oranienburg. 

Zwolniony z obozu, a następnie przymusowo wcielony do 

Wehrmachtu – zginął gdzieś na froncie wschodnim. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (025). 

 

MAZUREK JÓZEF, 
Urodzony 3.07.1895 r. w Rychwałdzie (lub w Katowicach), syn Franciszka. 

Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego. Prawdopodobnie, tuż przed 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Jest często mylony z Józefem Mazurkiem, ur. w 1898 r. w Lublinie, 

synem Antoniego, starszym posterunkowym Państwowej Policji na Posterunku w 

Tomaszowie Lubelskim, rozstrzelanym w Twerze. Więziony we Lwowie. Wpisany 

na LT NKWD z Ostaszkowa 038/3 z dnia 20.04.1940 r., poz. 72, s. 244, t. 3008. Wpisany 

na Liście ukraińskiej 055/1 z początku maja (po 5.05.) 1940, poz. 85, U-1802. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 93; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 177-178; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (043). 
 

MAZUREK OLGA z d. GUZIUR, 

Urodzona 11.01.1905 r. w Suchej Górnej (nr 226), później 

zamieszkała w Bystrzycy n.Olzą. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działała w ruchu oporu - łączniczka organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowana 10.01.1941 r. i uwięziona 

w Cieszynie. Po kilku miesiącach została przewieziona do aresztu 

śledczego w Lipsku, lecz ze względu na niemożność 

udowodnienia jej winy – zwolniona z więzienia 20.03.1942 r.   
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Tak przed aresztowaniem jak i po zwolnieniu z więzienia w Lipsku, do zakończenia 

okupacji hitlerowskiej Zaolzia w 1945 r. udzielała pomocy partyzantom z grupy inż. 

Kwaśnickiego. Zmarła 31.10.1985 r.  

Postscriptum: Mazurek Olga - żona dr. n. med. Józefa Mazurka – lekarza w 

Bystrzycy. W więzieniu w Cieszynie, spotkała się z uwięzioną tam wcześniej - 

swoją siostrę Zytą Guziur, która następnie w transporcie zbiorowym przewieziona 

została do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie była więźniarką do 

stycznia 1945 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Informacja córki – dr n. med. Heleny Paszek; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (489). 
 

MÄNHARDT ARON, 

Urodzony 1.01.1882 r., zamieszkały we Frysztacie. Aresztowany z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do nieznanego więzienia lub obozu – tam zginął, 

nieznane są data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 
 

MÄNHARDT REGINA, 

Urodzona 19.06.1873 r. w Wiślicy, zamieszkała we Frysztacie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do nieznanego więzienia lub obozu gdzie 

zginęła - nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 
 

MĄCZKA ?, 

Zamieszkały w Stonawie, górnik. Wywłaszczony oraz wysiedlony 4.06.1942 r. z 

własnego domu w inne nieustalone miejsce. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 

 

MEERSCHWANN DAVID, 

Urodzony 6.09.1875 r. w Nowych Wysznicach, zamieszkały w Karwinie. 

Aresztowany z powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa więzienia lub obozu 

oraz data okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 
 

MEERSCHWANN HELENA, 

Urodzona 31.03.1902 r. we Frysztacie i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do getta w 

Terezinie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz gdzie 

zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

MEINHARD ZYGMUND, 

Urodzony 15.10.1899 r. w miejscowości Podgórze (Polska), zamieszkały w Orłowej. 

Aresztowany z powodu czystek rasowych i uwięziony w październiku 1939 r., gdzie w 

czerwcu 1941 r. zaginął – nieznane są miejsce uwięzienia oraz okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MEISLER ANNA, 
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Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MEISLER DORA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 
 

MEISLER HELENA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MEISLER HERMINA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana 24.05.1940 r. do getta w Zawierciu, gdzie zginęła – nieznane są 

data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MENCNER AUGUSTYN, 

Urodzony 12.08.1900 r. w Orłowej, zamieszkały w 

Dziećmorowicach, narodowości polskiej. W okresie 

międzywojennym jeden z redaktorów „Robotnika Śląskiego”, 

działacz społeczny w Macierzy Szkolnej, w Beskidzie Śląskim, 

działacz partyjny w szeregach FSPR. Organizator młodzieży 

robotniczej skupionej w Stowarzyszeniu Gimnastycznym „Siła”, 

propagator spółdzielczości.  

Aresztowany 20.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd przetransportowany do KL Dachau. Następnie, od 28.02.1941 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 28.02.1941 r. – 

zwolniony do domu. Ponownie aresztowany 20.06.1944 r. i po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, a następnie 

do KL Gross-Rosen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. Wiele miesięcy przeleżał w 

szpitalu, fizycznie i duchowo zrujnowany, odmawiano mu emerytury, w końcu 

lekarze skierowali go na leczenie psychiatryczne w Opawie, gdzie po dwóch 

tygodniach zmarł 18.11.1947 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (267); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 66; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 64. 

 

MENCNER EDWARD, 
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Urodzony 9.03.1901 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Wysłany 

10.01.1945 r. na przymusowe roboty do Niemiec, i tam zginął - nieznane są data 

oraz okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 114. 

 

MENCNER ELŻBIETA z d. ZAGÓRSKA, 
Urodzona 28.11.1907 r. w Starym Mieście, zamieszkała w 

Karwinie, nauczycielka przedszkola. W okresie okupacji 

hitlerowskiej od 1940 r. działała w ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Aresztowana 9.05.1943 r. i uwięziona w 

Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do 

więzienia w Katowicach. Następnie, przeniesiona do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. 

Zwolniona do domu 9.02.1944 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

MENCNER FRANCISZEK, 

Urodzony 30.08.1910 r. w Dziećmorowicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, wyższe wykształcenie – magister prawa. Po 

ukończeniu orłowskiego gimnazjum polskiego - matura w 1929 r., 

studiował prawo w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Zagrożony 

aresztowaniem przez gestapo, ukrywał się u krewnych, 

znajomych, a także kilka miesięcy przebywał przy partyzantach. 

Zmarł 11.02.1944 r. – wyczerpany fizycznie po niedogodnościach związanych z 

ukrywaniem się. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (267); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 67. 
 

MENCNER FRYDOLIN, 

Urodzony 15.06.1914 r., zamieszkały we Frysztacie, narodowości polskiej. Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 10.10.1940 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

przetransportowany do KL Gross-Rosen gdzie zginął w 1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 66. 
 

MENSZIK FERDYNAND, 

Urodzony 14.08.1913 r., w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Kształcił się w Ostrawie Śl. - matura w 

1937 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Bystrzycy n.Olzą, 

nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w tej miejscowości, a 

później nauczyciel w Gródku. Aktywny działacz społeczny. 

Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony 

został do KL Dachau.  

Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym ostatnim obozie 

1.09.1940 r.  
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Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 
Warszawa 1995 r., s. 502; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 143 wykazu); Materiały archiwalne Kongresu 

Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 50. 
 

MENSIK FRANCISZEK, 

Urodzony 27.11.1914 r. w Orłowej, zamieszkały w Bystrzycy 

n.Olzą, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w 

Ostrawie Śl. - matura w 1933 r., zaś pracę nauczyciela rozpoczął 

w Bystrzycy n.Olzą. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w 

Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 

r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 6621. 

Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. – wrócił do domu, lecz nieznany jest jego dalszy 

okupacyjny los. Po wyzwoleniu wrócił do służby w szkolnictwie. Pełnił obowiązki 

zastępcy dyrektora szkoły wydziałowej w Bystrzycy. Pracownik społeczny w 

dziedzinie wychowania fizycznego oraz w związkach kulturalno-oświatowych. 

Zginął tragicznie 19.07.1970 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

MENSIK WLADIMIR, 

Zamieszkały we Frysztacie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald, 

gdzie zginął w kwietniu 1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80. 

 

MENŻYK HENRYK, 

Urodzony 10.09.1915 r. w Bottrop w Niemczech, syn Antoniego i Pauliny z d. 

Materzok. Ukończył szkołę powszechną, pracował jako pomocnik biurowy. Służbę 

rozpoczął w Korpusie Ochrony Pogranicza od 1.11.1935 do 21.04.1937 r. Od 

16.12.1937 r. służył w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) i został 

przydzielony do I kompanii kandydatów Komendy Rezerwy w Katowicach. Od 

1.11.1938 r. do wybuchu wojny pełnił służbę na Posterunku w Łazach. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/2 z 13.04.1940, poz. 97, t. 4734. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 127. 
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MERKA MIROSŁAW, 

Urodzony 1.06.1904 r., zamieszkały w Jabłonkowie, przodownik Państwowej 

Policji w tej miejscowości. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 

7.04.1942 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (031). 

 

MERTA KAROL, 

Urodzony 3.11.1918 r. w Dąbrowie, zamieszkały w Pradze, narodowości polskiej, 

dziennikarz. Uczęszczał do Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej - matura w 

1937 r. Następnie, rozpoczął studia medyczne – pierwszy rok w Brnie, a drugi w 

Poznaniu.  

Aresztowany w Dąbrowie 14.04.1940 r. i stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 26.05.1940 

r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 3554. Zwolniony z obozu 

24.11.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania przez pół 

roku leczył się na ciężkie zapalenie opłucnej i na serce. Po pewnej 

poprawie zdrowia, rozpoczął pracę w administracji kopalni, lecz 

ponieważ zamanifestował swoją polskość, skierowano go do 

pracy fizycznej.  

Wkrótce odezwała się choroba płuc i dostał się do szpitala w Orłowej – stwierdzono 

gruźlicę. Po zakończeniu działań wojennych nastąpił krótki okres poprawy zdrowia 

– i wówczas rozpoczął pracę w dziennikarstwie (PAP Praga). Niestety, stan zdrowia 

na tyle się pogorszył, że zmarł 7.02.1953 r. 
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. 78. 

 

MEZYLANIK EDWIN, 

Urodzony 12.10.1922 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia w Królewskiej Hucie (późniejsza nazwa Chorzów) lub Wrocławiu, gdzie 

zginął w 1940 lub 1941 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (244); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 86. 

 

MEZYLANIK EMIL, 

Urodzony 4.03.1919 r., zamieszkały w Lutyni Górnej (Lutyni Polskiej). Po ukończeniu 

szkoły wydziałowej, uczęszczał do gimnazjum orłowskiego w latach 1915 do 1922 

r. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 1.11.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86. 
 

MEZYLANIK RUDOLF, 

Urodzony 16.04.1904 r. w Lutyni Górnej (Lutyni Polskiej) i zamieszkały w tej 

miejscowości, urzędnik. Zginął w okresie okupacji hitlerowskiej – nieznane są 

okoliczności oraz data śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 86. 
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MIARKOVA HELENA, 

Urodzona 2.09.1915 r. w Oldrzychowicach i tam zamieszkała, narodowości 

czeskiej. Aresztowana i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Oranienburg, gdzie zginęła 5.02.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 139. 
 

MICEK JAROSŁAW, 

Urodzony 11.04.1900 r. we Frydku i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, lekarz. Aresztowany i więziony w lokalnym więzieniu w Bystrzycy n.Olzą, 

gdzie w nieustalonych okolicznościach został zastrzelony 25.03.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 51. 
 

MICHALEC FRANCISZEK ks., 

Urodzony 6.07.1909 r. w Piotrowicach, narodowości polskiej. 

Kształcił się w Orłowej - matura w 1929 r. Teologię katolicką 

studiował w Widnawie. Święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1935 

r. Wikariusz i katecheta w różnych miejscowościach na Zaolziu. 

Proboszcz w Suchej Górnej. Aresztowany 22.04.1940 r. i 

więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd 

28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

69692. 

Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 13.12.1940 

r. – lecz nieustalony jest jego dalszy okupacyjny los. Zmarł 20.02.1966 r. w Suchej 

Górnej. 
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., 

s. 168; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (496, 506), księża. 

 

MICHALEWICZ STEFAN, 

Urodzony 25.09.1887 r. w Skalmierowicach pow. inowrocławski, syn Józefa i 

Józefy z d. Winkowski. Ukończył szkołę powszechną, robotnik. Podczas pierwszej 

wojny światowej służył w armii niemieckiej. Do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) został przyjęty 6.09.1922 r., otrzymał przydział do pow. bielskiego: 

najpierw na Posterunku Żebracze do 1.01.1932 r., następnie Strumień do 22.02.1939 

r. Stamtąd został przeniesiony do Komisariatu w Nowym Boguminie, gdzie służył 

do 22.08.1939 r. Ostatnie dni przed wybuchem wojny pełnił służbę na Posterunku 

Boronów pow. lubliniecki. Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/4 z 20.04.1940, poz. 46, t. 571. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 128. 
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MICHALEWICZ WALERIAN, 

Urodzony 15.12.1898 r. w Wijewie pow. leszczyński, syn Ignacego i Stefanii z d. 

Michalski. Ukończył szkołę powszechną, rzeźnik. Podczas pierwszej wojny 

światowej służył w armii niemieckiej (1916-1918). W WP pełnił służbę od 

18.01.1919 do 26.08.1921 r. W okresie od 11 do 30.11.1924 r. służył w Straży 

Celnej. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 1.07.1925 r. i 

skierowany do Komendy Rezerwy w Katowicach, następnie 25.07.1925 r. 

przeniesiony do II Komisariatu w Katowicach. Od 21.12.1938 r. do wybuchu wojny 

służył na Posterunku w Lutyni Niemieckiej (obecnie Lutynia Dolna). Odznaczony 

Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/4 z 20.04.1940, poz. 54, t. 3242.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 128. 
 

MICHALIK EMIL, 

Urodzony 2.05.1893 r. w Sibicy i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Buchenwald, gdzie zginął 30.12.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 184; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 165. 

 

MICHALIK FRANCISZEK, 

Urodzony 8.09.1925 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości - w dzielnicy Za 

Kamieniem (nr 113), górnik w kop. „Eugeniusz” w Pietwałdzie. Aresztowany przez 

gestapo 10.11.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia w Katowicach, a następnie przetransportowany do KL 

Auschwitz. Uciekł z tego obozu 20.10.1944 r. i przyłączył się do oddziału 

partyzantów – walcząc z hitlerowskim okupantem do zakończenia wojny tj. do 

1.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (183). 

 

MICHALIK LEON, 
Urodzony 17.08.1913 r. w Lalaing - Francja, syn Józefa i Emilii z d. Szczyrba, 

narodowości polskiej, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Lutyni, 

Bystrzycy n.Olzą. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Wysłany 

przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec – uciekł z robót, skutkiem 

czego został aresztowany 16.03.1943 r. w miejscu zamieszkania. Wpierw więziony 

w Cieszynie, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 25.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23302/1943 – 
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:06, 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; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, 

Warszawa 1995 r. s. 504; Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 83; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 145 wykazu); 
APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 790; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 50. 
 

MICHALIK MARIA z d. BIELCZYK, 

Urodzona 18.03.1918 r. w Karwinie, zamieszkała w Bystrzycy 

n.Olzą. Od początku okupacji hitlerowskiej działała w ruchu 

oporu – łączniczka organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w 

miejscowościach Bystrzyca-Orłowa. Aresztowana 11.03.1944 r. i 

więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Następnie, 

przetransportowana została do KL Ravensbrück.  

Odzyskała wolność 29.04.1945 r. – wyzwolona przez Armię Czerwoną. 

Postscriptum: Małżonek Leon Michalik – nauczyciel, zginął w KL Auschwitz, 

rozstrzelany 25.06.1943 r. za udział w konspiracyjnej grupie inż. Kwaśnickiego  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

MICHALSKI JAN, 

Urodzony w 1897 r. w Piotrowicach i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik. 

Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (297). 

 

MICHALSKI JÓZEF, 

Zamieszkały w Stonawie. Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z żoną z własnego 

domu. Nieznany jest dalszy los tej osoby oraz jego oraz rodziny - ofiar hitleryzmu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 
 

MICHAŁEK ALOJZY, 

Urodzony 10.02.1912 r. w Trzyńcu, zamieszkały w Czeskim 

Cieszynie, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 

10.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 

25.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 610. 

Zwolniony z obozu 30.06.1941 r. – do końca wojny pracował jako robotnik w 

różnych przedsiębiorstwach. Po wyzwoleniu był referentem socjalnym Powiatowej 

Rady Narodowej. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

MICHAŁEK ADAM, 

Urodzony 14.12.1900 r. w Nawsiu (nr 422) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Wysiedlony oraz wywłaszczony od 1941 do 1945 r. wraz z rodziną, a następnie 
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przetransportowani zostali na przymusowe roboty do Brzegu n.Odrą. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 
 

MICHAŁEK JAN, 

Urodzony 12.06.1912 r. w Nawsiu, syn Jerzego i Marianny z d. 

Raszka. Ukończył trzy klasy szkoły wydziałowej, rolnik. Służył w 

armii czechosłowackiej od 1.11.1933 do 10.10.1938 r., ukończył 

szkołę podoficerską w Koszycach, w stopniu plutonowego. Do 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 21.11.1938 r. i 

został przydzielony do Komisariatu w Orłowej, gdzie służbę 

pełnił do wybuchu wojny. 

Prawdopodobnie tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Z Ostaszkowa przysłał wiadomość napisaną na skrawku papieru ze 

Związku Sowieckiego do rodziny z datą 25.12.1939 r. - że jest zdrów i czuje się 

dobrze. Wpisany na LW z Ostaszkowa 05/3 z 5.04.1940, poz. 30, t. 3632. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 93; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 128; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (083, 084, 146, 147); S. 
Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

MICHAŁEK JOANNA, (matka), 

Zamieszkała w Nawsiu (nr 422), żona Adama (ur. 14.12.1900 r.). Wysiedlona oraz 

wywłaszczona od 1941-1945 r. wraz z mężem i dziećmi, a następnie 

przetransportowani na przymusowe roboty do Brzegu n.Odrą. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 
 

MICHAŁEK JOANNA, (córka), 

Zamieszkała w Nawsiu (nr 422), (wiek 7 lat), córka Adama i Joanny. Wysiedlona od 

1941-1945 r. wraz z rodzicami, a następnie przetransportowani na przymusowe 

roboty do Brzegu n.Odrą. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 

 

MICHAŁEK JÓZEF, 

Urodzony 15.01.1914 r. w Porębie, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej, 

syn Józefa i Joanny z d. Kolewa, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 

13.05.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień „wychowawczy” nr EH-1929. Zginął 11.07.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 14597/1942 – potwierdzonego przez lekarza 
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obozowego, zmarł o godz. 21:45, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei 

Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1093; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 
Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 
 

MICHAŁEK KAROL, 

Zamieszkały w Nawsiu (nr 422), (wiek 11 lat) syn Adama i Joanny. Wysiedlony od 

1941-1945 r. wraz z rodzicami, a następnie przetransportowani na przymusowe 

roboty do Brzegu n.Odrą. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (111). 

 

MICHAŁEK MARIA, 

Urodzona 9.09.1877 r. w Nawsiu (nr 422) i zamieszkała w tej miejscowości, matka 

Adama. Wywłaszczona oraz wysiedlona od 1941-1945 r. z własnego domu wraz z 

całą rodziną – 5 osób (syn Adam, jego żona Joanna i ich dzieci Karol oraz Joanna). 

Następnie, wywieziona na przymusowe roboty do Brzegu n.Odrą. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101, 153). 

 

MICHAŁEK PAWEŁ, 

Urodzony 18.01.1884 r. w Nawsiu, zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, syn Jana i 

Anny z d. Kudlupetz. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie zginął 12.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37109/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:11, określenie przyczyny 

zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 1105. 
 

MICHAŁEK PRZEMYSŁAW, 
 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 17.03.1907 r. w Ostrawie Śl. i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Wacława i Anny z d. Honza. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

12.02.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21045. Zginał 

30.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4218/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 2:30, 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. 124; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1212. 

 

MICHEJDA ALFRED, 

Urodzony w Cieszynie, syn Jana i Otylii z d. Foglar. W czasie pierwszej wojny 

światowej był oficerem w armii austriackiej. Ciężko ranny doznał urazu głowy i w 
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okresie międzywojennym przebywał w szpitalu w Rybniku. W czasie drugiej wojny 

światowej wraz z innymi chorymi szpitala zamordowany przez hitlerowców. 

Okoliczności jego śmierci nie są znane. Spisy pacjentów szpitala urywają się w 

1942 roku. 
Bibliografia: Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic, Warszawa 1985, III/5 – informacja Barbary 

Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA EWA z d. SZCZEPONIEC. 

Urodzona 25.06.1906 r. w Ligotce Kameralnej, wdowa po Janie, zamieszkała w 

Olbrachcicach (nr 16), narodowości polskiej. Wywłaszczona oraz wysiedlona 

8.03.1943 r. z gospodarstwa rolnego wraz z dziećmi (córką Heleną i synami 

Zdzisławem oraz Tadeuszem) do Polenlager we Frysztacie. Następnie 

przetransportowana do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 

Oderberg (Bogumin). Do ich domu wprowadziła się niemiecka rodzina z Rumunii. 

Z obozu w Boguminie zostali zwolnieni 30.09.1943 r. pod warunkiem, że nigdy nie 

pojawią się w Olbrachcicach. Do końca wojny mieszkali u dalszej rodziny i 

znajomych w Ligotce Kameralnej. Do swojego domu, zupełnie zdewastowanego i 

rozkradzionego wrócili dopiero po wojnie.  
Bibliografia: Informacje syna, Zdzisława Michejdy z Olbrachcic. Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (107); 

korekta Barbary Michejda-Pinno. 
 

MICHEJDA HELENA, 

Urodzona 30.08.1925 r., córka Jana i Ewy, zamieszkała w Olbrachcicach (nr 16), 

narodowości polskiej. Wywłaszczona oraz wysiedlona 8.03.1943 r. wraz z matką i 

braćmi, do Polenlager we Frysztacie, a później przetransportowana do niemieckiego 

obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 Oderberg (Bogumin). Zwolniona do domu 

15.03.1944 r. (Patrz także: Michejda Ewa z d. Szczeponiec). 
Bibliografia: Informacja brata, Zdzisława Michejdy. Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (107); korekta 

Barbary Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA HELENA z d. RUSZ, 

Urodzona w 1899 r. w Wędryni i początkowo tam zamieszkała, a później 

mieszkanka Wisły, narodowości polskiej. Po aresztowaniu męża Józefa – 

nauczyciela w Wędryni, Nydku i Czeskim Cieszynie - poddawana ciągłym 

prześladowaniom przez gestapo z Wisły, przeniosła się do Nydku (274), gdzie 

zmarła 10.4.1944 r. na skutek nieustających represji ze strony hitlerowskiego 

okupanta. 
Bibliografia: Archiwum dra. med. J. Mazurka T 13, cz. 24 (062), T.5, cz.11 (091); korekta Barbary Michejda-

Pinno. 

 

MICHEJDA JAN, 

Urodzony 14.11.1890 r. w Olbrachcicach (nr 16), syn Pawła i 

Ewy z d. Wałach, narodowości polskiej, rolnik. Aktywista 

Macierzy Szkolnej, Towarzystwa Rolniczego, społecznik, w 

1938/1939 burmistrz Olbrachcic. Aresztowany 22.04.1940 r. i 

więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a stamtąd 

25.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, od 4.06.1940 r. przeniesiony do KL 
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Mauthausen-Gusen i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7007. 

Zginął w tym obozie 7.11.1940 r. zamęczony przez blokowego. 
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. 43; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 138; korekta Barbary Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA JÓZEF, 
Urodzony 16.10.1873 r. Ligocie Alodialnej, zamieszkały w Kocobędzu, 

narodowości polskiej, syn Józefa i Zuzanny z d. Folwarczna. W 1895 r. ukończył 

seminarium nauczycielskie w Cieszynie. Nauczyciel w Bystrzycy, Wędryni, Wiśle i 

Kocobędzu, a następnie kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Nydku. 

Członek Towarzystwa Nauczycieli w Czechosłowacji. Założył Koło Macierzy 

Szkolnej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Spółdzielczą Kasę Oszczędności i 

Zaliczek oraz amatorski zespół teatralny. Od 1925 do 1928 r. kierował Szkołą 

Ludową Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Od 1936 r. pełnił funkcję 

wiceprezesa Polskiego Związku Śpiewaczego i Muzycznego. Aresztowany 

18.12.1940 r., wpierw więziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do 

Zwickau i osądzony w Bytomiu. Skazany na dwa i pół roku więzienia, 

zamordowany 21.07.1942 r. przez hitlerowców w więzieniu w Strzelcach 

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

Warszawa 1995 r. s. 506; Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej 

okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 83; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 147 wykazu); 
Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 191; Ofiary Okupacji 

Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (099), T.4, cz.9 (075); S. 

Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 58. J. Niekrasz, Z dziejów AK na 
Śląsku, Pax, Warszawa, 1985,, s.74; korekta Barbary Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA KAROL, 

Urodzony 27.10.1880 r. w Olbrachcicach, syn Pawła i Ewy z d. Wałach. Ukończył 

gimnazjum w Cieszynie. Należał do tajnej organizacji młodzieżowej „Jedność”. W 

latach 1901-1905 odbył studia teologiczne w Wiedniu i Halle. Ordynowany 

2.08.1905, został wikariuszem w Skoczowie, a od 1908 był pastorem w Krakowie. 

W 1923 roku został profesorem na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 

Warszawskiego. Był przewodniczącym Komisji Synodalnej, redaktorem naczelnym 

„Głosu Ewangelickiego”, publikował artykuły i książki - m.in. Dzieje Kościoła 

ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim. Czynny w Warszawie w konspiracji 

organizował u siebie spotkania kółka naukowego. W czasie powstania 

warszawskiego mieszkanie jego zostało zburzone. Po powstaniu ewakuowany z 

miasta wraz z ludnością warszawską i po wielu miesiącach tułaczki dotarł po wojnie 

z żoną do swojego domu w Wiśle, gdzie zmarł z wyczerpania 31.07 1945 r. 

Postscriptum: W czasie wojny utracił dwóch synów: Tadeusza (ur. 12.08.1914 r.) 

w Katyniu w 1942 i Władysława (ur. 11.06.1917 r.) w bitwie pod Mławą w 1939. 
Bibliografia: Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic. Warszawa 1985, V/5 – informacja Barbary 
Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA OSKAR ks., 
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Urodzony w 1885 r. w Bystrzycy, syn Karola i Marii z d. Szołtys. Po ukończeniu 

Gimnazjum Polskiego w Cieszynie w 1904 r., studiował teologię w Wiedniu, Halle i 

Berlinie - ksiądz ewangelicki, pastor.  

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Skoczowie w 1909 

r., później w latach od 1912 do 1919 r. pastor w Bystrzycy, a w 

latach od 1919 do 1939 r. proboszcz w Trzyńcu. Od 1927 r. 

zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku w 

Czechosłowacji, a także prezes Towarzystwa Ewangelickiego 

Oświaty Ludowej, członek Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji.  

Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a w niedługim 

czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Po 

wojnie pastor w Cieszynie, senior diecezji cieszyńskiej, radny Miejskiej Rady 

Narodowej w Cieszynie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, autor 

kazań (wydanych drukiem) oraz opracowań biograficznych. Zmarł w 1966 r. w 

Cieszynie.  
Bibliografia: Marcin Gabryś - Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie (także udostępnione 

zdjęcie ze zbiorów wym. biblioteki); J. Szturc, Ewangelicy w Polsce Słownik biograficzny XVI-XX, s. 198; W cieniu 

Śmierci Ewangelicy – ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, praca zbiorowa Warszawa 1970 r. s. 21; 
Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; korekta Barbary 

Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA PAWEŁ, 

Urodzony 4.12.1887 r. w Olbrachcicach, syn Pawła i Ewy z d. 

Wałach, zamieszkały w Ustroniu (nr 3), narodowości polskiej, 

sędzia, działacz narodowy, pochodził ze znanej na Śląsku polskiej 

rodziny Michejdów, którą okupant starał się unicestwić. Po 

studiach prawniczych, które rozpoczął w Wiedniu a ukończył na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, rozpoczął praktykę w 

sądzie cieszyńskim.  

Przez cały okres międzywojenny był sędzią w sądzie grodzkim, później jako 

adwokat, a społecznie angażował się w Polskim Związku Zachodnim, Macierzy 

Szkolnej i Towarzystwie Teatru Polskiego w Cieszynie. Ochotnik kampanii 

wrześniowej 1939 r. Aresztowany 5.05.1940 r., był więziony w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do 

KL Oranienburg, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30628. 

Zginął w tym obozie 16.10.1940 r. 
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 61; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka T 13, cz. 24 (128); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 43; Józef Golec i 

Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 194; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 138: korekta Barbary Michejda-Pinno. 
 

MICHEJDA STEFANIA z d. ZALESKA 
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Urodzona 28.01.1884 r. w Gestyngu koło Grazu (Austria), wdowa po Władysławie, 

burmistrzu Cieszyna, zamieszkała w Cieszynie. Działaczka społeczna w Kole Polek, 

Polskim Czerwonym Krzyżu, opiekunka sierocińca i żłobka. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działała w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

Aresztowana i więziona w Cieszynie, a stamtąd przewieziona do więzienia w 

Raciborzu. Następnie, przetransportowana do KL Auschwitz, zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 22650. Zmarła na tyfus 21.11.1942 r. 

Postscriptum: Stefania Michejda z d. Zaleska zamieszkała w Cieszynie, nie była 

związana z Zaolziem. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 699; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 213; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim 

Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; korekta Barbary Michejda-Pinno. 
 

MICHEJDA STEFANIA z.d. MARQUARDT, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 17.07.1909 r. w Żyrardowie, córka Jana Oswalda i Klary Eleonory z d. 

Schäfer, żona Władysława (1896-1943), adwokata w Katowicach. Po ukończeniu 

gimnazjum w Żyrardowie studiowała na wydziale Humanistycznym UW. W 1929 r. 

wyszła za mąż i przeniosła się do Katowic W maju 1939 r. zamieszkała z rodziną w 

Cieszynie Zachodnim, a po wybuchu wojny w Ustroniu, gdzie włączyła się z mężem 

w działalność konspiracyjną w ZWZ/AK. Aresztowana 23.04.1943 r. przez gestapo 

w Katowicach jakiś czas przebywała w więzieniu w Katowicach, stamtąd przesłana 

została do więzienia śledczego w Mysłowicach, a 19.02.1944 r. przewieziona do KL 

Auschwitz. Dnia 23.02.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 75618. W końcu lipca 1944 r. wywieziona z Oświęcimia transportem 

przeznaczonym do KL Ravensbrück, który zatrzymał się w Warszawie. Osadzona w 

więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej uwolniona została 2.08.1944 r. przez oddziały 

powstańcze. Po kapitulacji Starego Miasta, z grupą cywilnych mieszkańców 

Warszawy wywieziona ponownie do KL Auschwitz. Ewakuowana w styczniu 1945 

r. brała udział w marszu ewakuacyjnym - „marszu śmierci” skutkiem czego dostała 

się do KL Ravensbrück, a stamtąd przeniesiona do KL Neustad-Gleve, gdzie 

doczekała wyzwolenia w maju 1945 r. Po wojnie powróciła do Cieszyna, w 1956 r. 

przeniosła się do Katowic, a w 1962 r. przeprowadziła się do Warszawy. 

Schorowana, zmarła 5.06.1972 w Warszawie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. .24 (127; 156); relacja z 14.01.2000 r. Barbary Michejda-

Pinno – córki Stefanii i Władysława Michejdów; informacje dr. płk rez. Mieczysława Starczewskiego.  
 

MICHEJDA TADEUSZ, 

Urodzony 23.05.1895 r. w Olbrachcicach, syn Pawła i Ewy z d. Wałach. Ukończył 

gimnazjum polskie w Cieszynie. W latach 1914-1918 był ochotnikiem w Legionach 

Polskich. W styczniu 1919 r. brał udział w walkach o Śląsk Cieszyński, a później w 

pracach plebiscytowych. Ukończył architekturę na Politechnice Lwowskiej w 1924 
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r. W międzyczasie brał udział w III Powstaniu Śląskim. Od 1927 r. miał w 

Katowicach własną pracownię architektoniczną. Wykonał ponad 50 zrealizowanych 

projektów, głównie szkół i budynków użyteczności publicznej. Działał społecznie w 

Lidze Reformy Obyczajów, Lidze Praw Człowieka i Obywatela, Związku 

Wolnomyślicieli. Był inicjatorem utworzenia w Katowicach Wolnej Szkoły 

Malarstwa oraz założycielem i prezesem katowickiego oddziału Stowarzyszenia 

Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Publikował artykuły, wygłaszał pogadanki w 

Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. Był autorem licznych prac malarskich. 

Eksmitowany wraz z rodziną ze swojego domu w Katowicach w styczniu 1941 r. 

wywieziony został do więzienia w Sosnowcu, a potem do Tarnowa. Po wojnie 

wrócił do Katowic, gdzie mimo postępującej choroby brał udział w pracach 

architektonicznych na terenie miasta. Zmarł 18.02.1955 r. w Iwoniczu Zdroju.  

Postscriptum: Okupację przeżył z rodziną w Radomiu w Generalnej Guberni, w 

ciężkich warunkach, które nadszarpnęły jego zdrowie. 
Bibliografia: Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic, Warszawa 1985, V/5 – informacja Barbary 
Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA TADEUSZ, 

Urodzony 15.11.1929 r., syn Jana i Ewy, zamieszkały w Olbrachcicach (nr 16), 

narodowości polskiej. Wysiedlony 8.03.1943 r. wraz z matką, siostrą oraz bratem do 

Polenlager we Frysztacie, a następnie przetransportowany do niemieckiego obozu 

dla Polaków - Polenlager nr 32 Oderberg (Bogumin). Wrócił do domu dopiero po 

wojnie. (Patrz także: Michejda Ewa z d. Szczeponiec). 
Bibliografia: Informacja brata, Zdzisława Michejdy: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (107); korekta 

Barbary Michejda-Pinno. 
 

MICHEJDA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 11.03.1892 r. w Cierlicku, syn Józefa i Zuzanny z d. 

Cieńciała. Ukończył gimnazjum w Orłowej i Polską Szkołę 

Górniczą w Dąbrowie. Studiował na Akademii Górniczej w 

Krakowie, potem uzyskał dyplom inżyniera górniczego na 

uniwersytecie w Pittsburgu, a w 1926 r. dyplom magistra 

organizacji przemysłowo-handlowej na uniwersytecie Harvarda.  

W latach 1928-1938 pracował w kopalni „Giesche” jako inżynier, później dyrektor 

naczelny. W 1938 r. został dyrektorem technicznym Towarzystwa Górniczego 

Orłowa-Łazy. W czasie II wojny światowej aresztowany przez gestapo w 

Katowicach, po zwolnieniu pracował jako robotnik leśny w Istebnej. Po wojnie 

zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w przemyśle węglowym w 

Katowicach, był też członkiem Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa. 

Zmarł 13.06.1952 w Katowicach. 
Bibliografia: Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic, Warszawa 1985, II/5. – informacja Barbary 
Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA WŁADYSŁAW „WIT”, 

Urodzony 18.09.1896 r. w Olbrachcicach, syn Pawła i Ewy z d. 

Wałach. Ukończył Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie, w 

którym należał do szkolnej drużyny skautowej. W 1917 r. zapisał 

się na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
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Od 1915 r. służył w wojsku i jako oficer austriacki był jednym z 

organizatorów zbrojnego przewrotu wojskowego w nocy z 31.10. 

na 1.11.1918 r., w wyniku którego ogłoszono utworzenie 

Księstwa Cieszyńskiego i jego przynależność do Polski. 

W 1919 r. brał udział w obronie Lwowa gdzie został ciężko ranny. W latach 1919-

1920 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, gdzie 

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 

Zachodniego i został syndykiem Huty Trzynieckiej. Z chwilą wybuchu wojny w 

1939 r. przeniósł się do Ustronia (555). Aresztowany w początkach 1940 r. i 

przetransportowany do KL Dachau, a później w dość krótkim czasie zwolniony z 

obozu. W latach 1940-1943 brał udział w pracach konspiracyjnych Związku Walki 

Zbrojnej/AK Okręgu Śląskiego 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 

więziony w Cieszynie, skąd po dwóch tygodniach przesłany został do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po zakończeniu śledztwa, pod koniec listopada 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginał 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: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 699; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 213; Informacja córki Barbary Michejda-Pino; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka T.13, cz.24 (127); Biuletyn Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, nr XXIV I XXV; J. Pilch, Ustroń 

1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 61.  

 

MICHEJDA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 11.6.1917 r. w Krakowie, narodowości polskiej, żołnierz polski. Jako 

ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął 3.09.1939 r. w 

bitwie pod Mławą. 

Postscriptum: W. Michejda od 1925 r. mieszkał z rodzicami w Warszawie. Jest 

możliwe, że w 1938 r. krótko mieszkał w Olbrachcicach. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 138; korekta Barbary 
Michejda-Pinno. 

 

MICHEJDA ZDZISŁAW, 

Urodzony 14.11.1926 r., syn Jana i Ewy, zamieszkały w Olbrachcicach (nr 16), 

narodowości polskiej. Wysiedlony 8.03.1943 r. wraz z matką, siostrą oraz bratem do 

Polenlager we Frysztacie, a stamtąd przetransportowany do niemieckiego obozu dla 

Polaków - Polenlager nr 32 Oderberg (Bogumin). Wrócił do domu dopiero po 

wojnie. (Patrz także: Michejda Ewa z d. Szczeponiec). 
Bibliografia: Informacja Zdzisława Michejdy Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (107); korekta Barbary 

Michejda-Pinno. 

 

MICHEL ALBIN, 
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Urodzony 25.07.1901 r. w Dziećmorowicach, zamieszkały w Morawskiej Ostrawie, 

syn Antoniego i Marii z d. Slachta, narodowości czeskiej, górnik. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - członek Obrony Narodowej. 

Aresztowany 6.06.1941 r. i w transporcie zbiorowym z Brna przewieziony do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17090. Zginął 

9.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 337/1941 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:25, określenie przyczyny zgonu to: 

„Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 335; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (275); Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

MICHNA JAN, 

Urodzony w 1912 r. w Ropicy i zamieszkały w tej miejscowości, krawiec. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął - rozstrzelany w 

styczniu 1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 159. 
 

MICHNIK ALOJZY, 

Urodzony 6.12.1893 r. w Bielowicku pow. bielski, syn Jana i 

Heleny z d. Gańczarczyk. Ukończył szkołę powszechną, ślusarz. 

Od 25.11.1918 do 10.09.1919 r. służył w WP w stopniu sierżanta 

w 22 pułku piechoty. Później 15.11.1919 r. wstąpił do 

Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, gdzie służył do 

14.07.1922 r.  

Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 15.07.1922 r. Służbę odbywał 

m.in. na Posterunku Kaczyce do 1.04.1925 r. i w Komendzie Powiatowej w 

Świętochłowicach do 14.10.1925 r. Następnie został komendantem Posterunku 

Wodzisław pow. rybnicki, gdzie służył od 15.10.1925 do 20.12.1938 r. Przeniesiony 

na stanowisko komendanta Posterunku Łazy pow. frysztacki, gdzie służył do 

września 1939 r. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, 

Odznaką Honorową „Orlęta”. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Z Ostaszkowa wysłał list z datą 28.01.1940. Wpisany na LW z 

Ostaszkowa 038/4 z 20.04.1940, poz. 70, t. 1430. Jego nazwisko znajduje się na 

liście odnalezionej podczas ekshumacji w Miednoje w 1991 r. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary 

Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 129. 
 

MICHNIK MARIA, 
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Zamieszkała w Stonawie, wdowa. Wywłaszczona oraz wysiedlona wraz z całą 

rodziną z własnego domu (4 osoby), a następnie wysłani na przymusowe roboty do 

Niemiec. Nieznany jest dalszy ich los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 

 

MICHNOL JERZY, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 14.03.1926 r. w Katowicach, zamieszkały w Orłowej, syn Walentego i 

Marty. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej służył w policji konnej w 

Katowicach. Gdy natomiast Zaolzie zostało przyłączone do Polski, został 

przeniesiony do służby w Państwowej Policji w Orłowej. W 1941 r. ich dom był 

przytułkiem dla członków konspiracyjnej organizacji ZWZ. Aresztowany 

26.01.1943 r. wraz z rodzicami i siostrą (Jerzy miał wówczas 17 lat), uwięziony 

został w więzieniu gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 17.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 108701. W KL Auschwitz przydzielono go do pracy w 

komandzie Werkhalle-Krup, później pracował przy sortowaniu rzeczy po 

uśmierconych ofiarach, następnie w żwirowni w Rajsku. W sierpniu został 

posłańcem w kancelarii głównej obozu. Od 18.01.1945 r. brał udział w marszu 

ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. W Wodzisławiu po 

załadowaniu do wagonów towarowych – transportem kolejowym wywieziony został 

do KL Mauthausen, tam zarejestrowany jako więzień nr 117075. Z obozu 

macierzystego Mauthausen, przenoszony do jego podobozów: Melk, Ebensee. 

Odzyskał wolność 6.05.1945 r. - wyzwolony przez wojska amerykańskie. Do kraju 

wrócił w lipcu 1945 r. Po wojnie Jerzy Michnol zatrudniony był w straży 

przemysłowej kopalni „Wujek” w Katowicach. Później ukończył studia w Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Katowicach i pracował w przedsiębiorstwie handlu 

zagranicznego „Varimex”. Po przejściu na emeryturę aktywnie działał w Polskim 

Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 

Koncentracyjnych w Katowicach.  

Postscriptum: Był jednym z 32 więźniów, z którymi 28.05.2006 r. pod Ścianą 

Straceń na dziedzińcu bloku nr 11 spotkał się papież Benedykt XVI.  

Moja osobista refleksja - rozmawiałem z Jerzym Michnolem 7.12.2011 r. - 

wypytując o pewne szczegóły na temat KL Mauthausen. Była więc dla mnie bardzo 

bolesną wiadomość, że zmarł dwa dni po tej rozmowie tj. 9.12.2011 r. - informując 

jednocześnie o nowym pomniku ofiar hitleryzmu w Orłowej. Miał osiemdziesiąt 

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

r., s. 300; Informacja osobista Jerzego Michnola. 
 

MICHNOL MARTA, 
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Urodzona 6.01.1891 r. w Katowicach-Szopienicach, zamieszkała w Orłowej, córka 

Jan i Józefa z d. Mizielski, narodowości polskiej, żona Walentego. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu. Aresztowana 26.01.1943 r. razem z 

mężem, córką i synem i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. Dnia 15.05.1943 r. 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 44837. Zginęła 10.07.1943 

r. (zmarła po niespełna 2 miesiącach na tyfus w KL Birkenau).  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 555; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144. 

 

MICHNOL STEFANIA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 12.03.1924 r. w Katowicach, zamieszkała w Orłowej, córka Marty i 

Walentego, narodowości polskiej. W czasie okupacji zatrudniona w handlu w 

Orłowej. Aresztowana 26.01.1943 r. wraz z rodzicami oraz bratem i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 15.05.1943 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 44386. Była obecna przy śmierci matki. W styczniu 1945 r. brała 

udział w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. skąd 

transportem kolejowym przewieziona została do KL Mauthausen (brat Jerzy nie 

wiedział, że siostra znajduje się w tym samym pociągu ewakuacyjnym w którym i 

on przebywał). W KL Mauthausen zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 1029. Odzyskała wolność w maju 1945 r. - wyzwolona z podobozu w 

Lenzig. Po powrocie z obozu zamieszkała w Orłowej, podjęła pracę w kopalni w 

Łazach. Zmarła 29.04.1984. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 555. 

 

MICHNOL WALENTY, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 7.02.1888 r. w Katowicach-Janowie, syn Jakuba i Franciszki z d. Ziorko, 

narodowości polskiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Katowicach Janowie, a 

po jej ukończeniu w 1902 r. od razu podjął pracę w kopalni „Wieczorek” w 

charakterze mechanika. Powołany do Armii Pruskiej - do Kawalerii (Schwarze 
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Husaren aus Ohlau – Oława). Podczas pierwszej wojny światowej przebywał na 

froncie zachodnim. W 1921 r. brał udział w III Powstaniu Śląskim. Później 

zatrudniony w policji „APO” (apolityczna policja) pod wodzą aliantów. Po 

przyłączeniu Śląska do Polski służył w Państwowej Policji Konnej Województwa 

Śląskiego w stopniu przodownika (sierżant). W czasie wyzwolenia Zaolzia 

przeniesiony do Orłowej jako zastępca komendanta. Awansowany w 1939 r. na 

starszego przodownika, założyciel placówki Państwowej Policji Konnej w 

Cieszynie, a od 1.07.1939 r. komendant tej placówki. Po dwóch miesiącach 

ewakuowany do Tarnopola, gdzie uniknąwszy sowieckiej niewoli – wrócił do 

Karwiny i tam otrzymał zatrudnienie na kolei. Aresztowany 26.01.1943 r. z całą 

rodziną za udzielenie kwatery dla czołowych działaczy ZWZ na Zaolziu tj. J. 

Margicioka, Leopolda Hałaczka i Teofila Wity. Po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

17.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108702. Od 

19.01.1945 r. wyszedł z KL Auschwitz z kolumną ewakuacyjną więźniów na trasę 

Oświęcim-Mikołów-Gliwice. Stamtąd wraz z innymi współwięźniami przewieziony 

koleją (w wagonach towarowych) do KL Gross-Rosen, i dalej do KL Buchenwald, 

gdzie otrzymał numer rejestracyjny 117133. Następnie przeniesiony do KL Bergen-

Belsen. Odzyskał wolność 16.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska alianckie. Do 

kraju wrócił w listopadzie 1945 r. Zmarł 31.12.1961 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 300. 
 

MIČKA PRZEMYSŁAW, 

Urodzony w 1902 r., zamieszkały w Gnojniku, narodowości czeskiej, nauczyciel. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia w Brnie, gdzie zginął 20.11.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 67. 
 

MICZEK LEOPOLD, 

Urodzony 25.10.1916 r. w Łyżbicach, syn Karola. Od 6.12.1938 r. w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) i skierowany na Posterunek w Pawłowicach pow. 

pszczyński, gdzie służył do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wysłał do rodziny list z Ostaszkowa. Wpisany na LW z Ostaszkowa 

038/4 z 20.04.1940, poz. 2, s. 246, t. 5538. Jego nazwisko znajduje się w wykazie 

policjantów zamieszkujących salę 3 tzw. korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz 

znaleziono podczas ekshumacji w Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana 

Rajcherta. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 94; Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 129; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (075). 
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MICZKA EMILIA, 

Urodzona 27.12.1898 r. w Szumbarku i zamieszkała w tej miejscowości (nr 129), 

narodowości polskiej, żona Franciszka. Aresztowana 28.08.1944 r. razem z mężem i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück, tam zginęła 6.03.1945 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (542); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 186; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 182. 

 

MICZKA FRANCISZEK, 

Urodzony 21.05.1893 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w 

Szumbarku (nr 129), narodowości polskiej, sztygar. Aresztowany 

28.08.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie 

zginął w styczniu 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (542); Ofiary Okupacji 

Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 186; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 182. 

 

MICZKA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 11.08.1926 r. w Szumbarku, syn Franciszka i Emilii, sztygar w kopalni 

„Dukla”. Aresztowany w styczniu 1945 r. i więziony – nieznane miejsce uwięzienia 

do marca 1945 r. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (546). 
 

MIECH JÓZEF, 

Urodzony 17.05.1909 r. w miejscowości Końska i tam zamieszkały, hutnik. 

Aresztowany 7.07.1943 r., zaginął bez wieści - nieznane miejsce uwięzienia oraz 

okoliczności śmierci. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98. 

 

MICZKO AUGUSTYN, 

Urodzony 3.07.1896 r. w Ścierninie pow. pszczyński, syn Antoniego i Katarzyny z 

d. Miczek, robotnik. W pierwszej wojnie służył w armii niemieckiej. Brał udział w 

powstaniu wielkopolskim. Od 15.04. do 6.05.1921 r. pełnił służbę w Policji 

Górnego Śląska, następnie służył w Żandarmerii Polowej Górnego Śląska do 

13.09.1921 r. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 26.06.1922 r. 

Służbę pełnił do 30.01.1923 r. m.in. na Posterunku Granicznym w Tarnowicach 

Starych pow. tarnogórski oraz do 20.12.1938 r. w Oddziale Konnym w Katowicach. 

Stąd został skierowany na Posterunek Konny w Orłowej, gdzie służył do wybuchu 

wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/4 z 9.04.1940, poz. 17, t. 2366. 
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Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 129. 

 

MIENKIŃSKA ROZALIA, 

Urodzona 20.08.1918 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie-Sowiniec (nr 163). 

Aresztowana 13.08.1943 r. i więziona do 1.05.1945 r. tj. do końca okupacji – 

nieznane miejsce uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do 

domu 10.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (155). 
 

MIERZWA GERHARD, 

Urodzony 24.09.1912 r. w Chorzowie, syn Franciszka i Anny z d. Malejko. 

Ukończył szkołę powszechną, później pracował jako robotnik. Zasadniczą służbę 

wojskową odbywał w WP w latach 1934-1936 w 17 pułku piechoty, ukończył ją w 

stopniu kaprala. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 

5.11.1937 r. jako kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do kompanii 

kandydatów Komendy Rezerwy w Katowicach. Od 1.11.1938 r. mianowany 

posterunkowym i skierowany do Komisariatu w Nowym Boguminie, gdzie służył do 

września 1939 r. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 05/5 z 5.04.1940, poz. 29, t. 760. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 129. 
 

MIERZWA JÓZEF, 

Urodzony 10.02.1912 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie- 

Granice (nr 1413), narodowości polskiej, absolwent Gimnazjum 

w Orłowej - matura w 1931 r., nauczyciel. Aresztowany 

12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 3576. Następnie, od 

25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen zarejestrowany 

jako więzień nr 1245, i dalej przeniesiony do KL Gusen, 

zarejestrowany w obozach jako więzień nr 8627, 48480. 

Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po 

powrocie do miejsca zamieszkania podjął pracę w szkolnictwie. Na emeryturę 

przeszedł w 1970 r. z funkcji zastępcy dyrektora szkoły w Karwinie, sprawując 

równocześnie funkcję posła do MRN, był członkiem komisji szkolnej, w zarządzie 

Koła PZKO, członkiem plenum ČSPB, referentem socjalnym przy ZP ČSPB, autor 

podręczników dla polskich szkół „Mowa Polska”. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (155). 
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MIĘTUS STEFAN, 

Urodzony 1.01.1913 r., zamieszkały prawdopodobnie w Cieszynie, harcmistrz, 

instruktor w Cieszynie, Bielszowicach i Orłowej, drugi powojenny komendant hufca 

męskiego w Cieszynie. W okresie okupacji hitlerowskiej zmuszony do pracy 

przymusowej w Hucie Trzyniec – tam zatrudniony do najgorszych prac jako Polak. 

Przetrwał okupacyjne zniewolenie, lecz zmarł 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. 

 

MIKESZICZ TOMASZ, 

Urodzony 1.03.1917 r. w Bośni, zamieszkały w Mostach k/Jabłonkowa, 

narodowości polskiej, stolarz w fabryce mebli. Uchodził przed hitlerowskim 

agresorem – na wschód, a po powrocie, został aresztowany w 1939 r. i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (281). 

 

MIKLER PAWEŁ, 

Urodzony 8.10.1919 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Nieborach (nr 92), 

hutnik. Aresztowany przez gestapo 27.11.1942 r. i więziony w Cieszynie, Bielsku, 

Katowicach, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Przeżył pobyt w obozie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (352). 

 

MIKSA HENRYK, 

Urodzony 4.12.1898 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, następnie 

mieszkaniec Kutna – Polska, narodowości polskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły 

handlowej w Kutnie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., 

dostał się do niemieckiej niewoli - zginął w lutym 1942 r. w obozie jenieckim w 

Oldenburgu - Oflag III. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, T.15 (018); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 171. 

 

MIKSZAN RAJNHOLD, 

Urodzony 16.04.1901 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie-Solcy (nr 129). 

Aresztowany 9.07.1940 r. i więziony – w więzieniu lub obozie koncentracyjnym o 

nieustalonej nazwie. Zwolniony do domu 6.02.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (155). 

 

MIKULA ANTONI, 

Urodzony 31.12.1901 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II, narodowości 

polskiej, nauczyciel, redaktor polskiego pisma komunistycznego w Czechosłowacji 

– „Głosu Robotniczego i Ludowego”. W okresie okupacji hitlerowskiej górnik 

kopalni „Gabriela” w Karwinie, działał w ruchu oporu. Aresztowany 15.12.1942 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 30.03.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (058); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 
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MIKULA JÓZEF, 

Urodzony 3.08.1900 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, kupiec, brat Antoniego. Podczas okupacji hitlerowskiej 

wysłany do Niemiec na przymusowe roboty. Tam z nieznanych powodów 

aresztowany, osadzony w obozie koncentracyjnym o nieznanej nazwie, gdzie zginął 

25.08.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 112; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (058); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 

 

MIKUŁA ERNEST, 

Urodzony 27.01.1918 r. w Stonawie, syn Wacława i Zofii. Do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 2.11.1938 r. i przydzielony na Posterunek w 

Dziećmorowicach, skąd 6.02.1939 r. został przeniesiony na Posterunek w 

Orzegowie pow. Świętochłowicki i tam służył do wybuchu wojny.  

Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej 

w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem.  

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 033/2 z 16.04.1940, poz. 7, s. 201, t. 

941. Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 1 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 94; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 

Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 130; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, 

s. 171. 
 

MIKUŁA SYLWESTER 

Urodzony 10.11.1887 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 391), górnik w kopalni „Barbara” w Karwinie, 

aktywny działacz komunistyczny – organizacji KPCz. 

Aresztowany po raz pierwszy 13.10.1939 r. i więziony we 

Frysztacie do 23.10.1939 r. Drugi raz aresztowany 29.05.1940 r. i 

więziony we Wrocławiu do 2.07.1944 r. 

Postscriptum: Dwaj jego bracia Antoni oraz Józef zginęli w obozach 

koncentracyjnych. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (496). 
 

MILATA ROBERT, 

Urodzony 3.05.1912 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, adwokat. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Stein n.Dunajem, gdzie zginął - 

15.04.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 187. 
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MILERSKI JAN, 

Urodzony 10.06.1901 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1921 r. 

zamieszkały w Rybniku, sekretarz inspektoratu szkolnego w Rybniku. Aresztowany 

przez gestapo 27.05.1942 r. i prawdopodobnie przewieziony do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie przetransportowany do KL 

Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 28.05.1943 r. – wrócił do domu. Zmarł 

27.05.1944 r. – wskutek choroby serca i płuc nabytych w obozie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (111).  
 

MILERSKI JERZY, 

Urodzony 24.04.1905 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 274), nauczyciel. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. w szeregach Wojska Polskiego. 

Dostał się do Niemieckiej niewoli – więziony w Oflagu do 1944 r. 

Nie wiadomo w jakich okolicznościach udało mu się przedostać 

do Włoch, lecz tam 1.02.1944 r. wstąpił do Legionów Polskich i 

wałczył z hitlerowcami.  

Wrócił do domu 18.12.1945 r. ciężko chory, zmarł w Nydku 3.01.1946 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (093). 
 

MINOL EVŽEN (EUGENIUSZ), 

Urodzony 1.07.1916 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, nauczyciel. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, skąd 2.04.1944 r. przetransportowany 

został do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 101; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 
Karwina cz.1 (058). 

 

MILEWSKI WOJCIECH, 

Urodzony 4.01.1913 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Stanisława i Marii z d. 

Kwoczyński. Podporucznik rezerwy w 1938 r. Absolwent gimnazjum w Bielsku - w 

1933 r., student Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie. Wszechstronny 

sportowiec - uprawiał narciarstwo, pływanie, lekkoatletykę, zapaśnictwo i turystykę 

górską. Słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, skąd 

został przeniesiony na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty w 4 psp w 

Cieszynie (1934). W 1935 r. został skierowany do rezerwy, przydzielony do 4 psp 

Cieszyn. 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 imię Wacław) na LW z Kozielska 036/3 z 16.04.1940 

r., poz. 10, t. 3645. W Katyniu niezidentyfikowany. Jednak najnowsza Identyfikacja 

komputerowa ustaliła na podstawie niepełnej informacji ekshumacyjnej, że jego 

własnością jest fotografia z dedykacją: „Kozielsk 7.12.1939”. Jego imię podane jest 

w źródłach w postaci: Wojciech, Wacław, Wojsław, Wojsław Stanisław i Wojsław 

Stanisław Antoni. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 51. 
 

 



 314 

MISAŁA FRANCISZEK, 

Urodzony 28.09.1897 r. w Rowniu, syn Wincentego i Marianny z 

d. Dyrda. W pierwszej wojnie powołany do służby w armii 

niemieckiej. Na zachodnim froncie dostał się do niewoli, wstąpił 

do Armii gen. Hallera, z którą w 1919 r. wrócił do kraju. 

Uczestniczył w powstaniach śląskich.  

Współtworzył Polską Organizację Wojskową na Górnym Śląsku, pomagał w 

gromadzeniu broni i formowaniu II baonu Nikodema Sobika w 13. pułku piechoty 

Wojsk Powstańczych. W III powstaniu dowodził 6. kompanią tego baonu, walczył o 

Żory, Rybnik, Rudy Wielkie, Stare Koźle. Do Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) wstąpił 16.11.1924 r. Do 20.12.1938 r. pełnił służbę graniczną w 

Komisariacie, później na Posterunku w Zebrzydowicach. Stąd został 21.12.1938 r. 

przeniesiony do Komisariatu w Nowym Boguminie, gdzie służył do września 1939 

r. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Medalem Niepodległości, Krzyżem na 

Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Medalem 10-lecia Odzyskanej 

Niepodległości. Do niewoli dostał się pod Tarnopolem – gdzie przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany (na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol). W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wiadomość o jego pobycie w Ostaszkowie przekazał rodzinie pod 

koniec 1939 r. mieszkaniec Zebrzydowic, któremu udało się wydostać z niewoli. 

Wpisany na LW z Ostaszkowa 05/5 z 5.04.1940, poz. 69, t. 2028. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 130. 
 

MISIORZ JÓZEF, 

Urodzony w 1920 r. w Nieborach i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1941 r. 

wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec. Tam, w 1942 r. z 

nieznanych powodów aresztowany przez gestapo i uwięziony w różnych (nieznane 

nazwy) obozach koncentracyjnych. Odzyskał wolność w 1945 r. – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (352). 

 

MISZKOWIEC FRANCISZEK, 

Urodzony 8.08.1898 r. w Mariańskich Górach, zamieszkały w Pietwałdzie, górnik. 

Aresztowany 9.06.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd 

przewieziony do więzienia w Rawiczu, gdzie zginął - nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158. 
 

MITLER WILMA, 

Urodzona 21.11.1921 r., zamieszkała w Pietwałdzie. Aresztowana 23.09.1941 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 30.11.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 160. 

 



 315 

MITRENGA JAN, 

Urodzony 13.11.1895 r. w Cieszynie, syn Józefa i Zuzanny. Z zawodu rolnik, od 

1922 r. pracował w Państwowej Policji w Cieszynie i Pogwizdowie. Przed 

wybuchem wojny - starszy przodownik PP w Oldrzychowicach. Prawdopodobnie, 

tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD wiosną w 1940 r. 

Postscriptum: Wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa 027/3 z dnia 13.04.1940 r., poz. 93, s. 

181, t. 3243. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 94; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 139. 
 

MITRENGA JAN, 

Urodzony 5.05.1910 r. w Nydku, zamieszkały w Wędryni (nr 163), kolejarz, 

dyżurny ruchu w Trzyńcu. Aresztowany przez gestapo w 1942 r. w Liskowcu (gdzie 

okresowo zamieszkiwał). Więziony w Ostrawie (3 miesiące) we Wrocławiu (3 

miesiące), w Budziszynie (2 lata). Zwolniony z więzienia 24.09.1944 r. lecz w 

drodze powrotnej do domu przeżył silne bombardowanie na dworcu w Budziszynie i 

został ciężko ranny (uszkodzona miednica i lewa noga). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (204). 

 

MITRENGA JAN, 

Urodzony w 1928 r. w Milikowie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 99), robotnik 

leśny. Otrzymawszy powołanie do wojska 1.03.1945 r. – nie podporządkował się 

temu poleceniu i przystąpił do walki z hitlerowskim okupantem przy partyzantach, 

ukrywając się przy nich do 1.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (424). 

 

MITRENGA JÓZEF, 

Urodzony 19.03.1895 r. (lub w 1885 r.) w Żukowie Dolnym, zamieszkały w Ropicy, 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 15.09.1944 r. - zginął 5.04.1945 r. w Celle k/Hanoweru. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 160. 

 

MITRENGA JÓZEF, 

Urodzony w 1903 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 59), hutnik. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z cała rodziną oraz rodzicami z własnego 

gospodarstwa. Wpierw wywiezieni do Cieszyna a następnie do Śmiłowic, gdzie 

przebywać musieli przez 2 lata. W ich gospodarstwie zasiedlony został hitlerowiec – 

sprowadzony z Niemiec. 

Postscriptum: Wraz z Józefem, wywłaszczeni oraz wysiedleni: żona Ewa (ur. w 

1904 r.), syn Karol (ur. w 1927 r.), córka Anna (ur. w 1929 r.), córka Emilia (ur. w 

1931 r.), ojciec Jan (ur. w 1869 r.), matka Zuzanna z d. Pinkas (ur. 1887 r.). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (219). 
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MITRENGA JÓZEF, 

Urodzony 19.03.1914 r. w Trzyńcu, syn Józefa i Anny z d. Gluza. Do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 15.11.1938 r. Pełnił służbę w pow. 

frysztackim, początkowo w Komisariacie w Nowym Boguminie, od 1.04.1939 r. do 

wybuchu wojny w Komisariacie w Pietwałdzie. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 050/1 z kwietnia 1940, poz. 73, t. 

337.  
Bibliografia: Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 
Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 130. 
 

MITRENGA KAROL, 

Urodzony 1.18.1927 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 445). Dnia 

10.01.1945 r. mimo młodego wieku (16 lat) przymusowo wcielony do Wehrmachtu 

do Szumperku na Morawach. Przy najbliższej okazji tj. 1.03.1945 r. zdezerterował z 

wojska i przyłączył się do partyzantów – walcząc z nimi przeciw hitlerowskiemu 

okupantowi. Ciężko ranny – przetrwał do zakończenia wojny. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (204). 

 

MITRENGA MICHAŁ, 

Urodzony w 1914 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości Nydek-Głuchowa 

(nr 221), hutnik. Wysłany prawdopodobnie w 1942 r. przez Arbeitsamt na roboty 

przymusowe do Niemiec. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie, wrócił do domu po 

zakończeniu wojny w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (183). 
 

MITRENGA PAWEŁ, 

Urodzony 7.09.1928 r. w Nydku, zamieszkały w Koszarzyskach 

(nr 15), hutnik. Dnia 15.11.1944 r. otrzymał z Arbeitsamt 

skierowanie do wyjazdu na roboty przymusowe. Nie zastosował 

się jednak do tego polecenia i ukrywał się u partyzantów. 

Niestety, 8.03.1945 r. przez przypadek został aresztowany i 

uwięziony w Łomnej Dolnej do 10.03.1945 r., następnie, 

do12.03.1945 r. w Jabłonkowie, zaś w Cieszynie do 22.03.1945r.  

Dnia 22.03.1945 r. skorzystał z zamieszania spowodowanego alarmem lotniczym, 

uciekł z więzienia i ponownie przedostał się do partyzantów walcząc z hitlerowcami 

do zakończenia wojny. 

Postscriptum: Mitrenga Anna (ur. 8.11.1900 r.) i zam. w Koszarzyskach Nr 15, 

matka Pawła, zaangażowana w działalność konspiracyjną, pomagała partyzantom od 

1940 – 1945.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (365). 
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MITRĘGA HELENA, 

Urodzona 1.07.1919 r. w Piotrowicach (lub Raju), zamieszkała w Piotrowicach, 

narodowości polskiej, studentka, harcerka w Piotrowicach Zginęła 1.12.1939 r. w 

Złoczowie – zastrzelona podczas ucieczki przed policją niemiecką. 
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. 153. 
 

MITRĘGA JAN, 

Urodzony 13.11.1895 r. w Bobrku, syn Józefa i Zuzanny z d. Bortlik. Ukończył pięć 

klas szkoły powszechnej, rolnik. W pierwszej wojnie światowej powołany do armii 

austriackiej w latach 1917-1918. Od 25.11.1918 do 14.07.1922 r. służył w 

Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, skąd przeszedł do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.). Do 2.02.1924 r. pełnił służbę w Komisariacie 

Cieszyn, następnie w II Komisariacie w Katowicach do 9.04.1928 r. Od 10.04.1928 

do 20.12.1938 r. był komendantem Posterunku w Pogwizdowie, skąd został 

przeniesiony na to samo stanowisko na Posterunek w Oldrzychowicach. Tam służył 

do wybuchu wojny. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż 

przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z 

innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/3 z 13.04.1940, poz. 93, t. 3243.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 131. 
 

MITRĘGA JÓZEF, 

Urodzony 1.03.1904 r. w Trzyńcu i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 17.05.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 31.10.1944 r. 

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

r., s. 715; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 187. 

 

MITTELMAN JAKUB, 

Urodzony 3.08.1902 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Moritza i Gizeli z d. Samet. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 23.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 31993. Zginął w tym obozie 26.05.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 8758/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 20:55, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” 

(zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 166; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 1364. 
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MIZERA STEFAN MICHAŁ, 

Urodzony 12.09.1906 r. w Bielsku, syn Jana i Honoraty z d. 

Płonka. Absolwent Wyższej Szkoły Przemysłowej w Bielsku - w 

1925 r. Technik telefonii i telegrafii, był zastępcą naczelnika 

Rejonowego Urzędu Poczt i Telegrafu w Bielsku. Ukończył 

Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7, w 1929 r. – 

podporucznik rezerwy. 

Przydzielony do 82 pp, następnie do 4 psp Cieszyn, 73 pp i Okręgu Korpusu I. 

Przydział mobilizacyjny otrzymał do rezerwy personalnej szefa, i komunikacji 

Naczelnego Dowództwa WP. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. - służył w Ośrodku 

Zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. W nieznanych okolicznościach 

dostał się do sowieckiej niewoli gdzie zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany 

przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na Listę Starobielska pod nrem 2189. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 79. 
 

MŁOTEK ALOJZY, 

Urodzony 30.11.1873 r. w Kończycach Małych, w okresie okupacji hitlerowskiej 

zamieszkiwał w Morawskiej Ostrawie, syn Józefa i Barbary z d. Bezrucow. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 21.11.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 32317/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 18:45, określenie przyczyny zgonu to: „Gesichtsrose bei 

Altersschwäche” (róża przy uwiądzie starczym). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 743. 

 

MŁYNARCZYK ANTONI, 

Urodzony 4.01.1881 r. w Starej Wsi k/Limanowej, zamieszkały w Karwinie II (nr 

296), narodowości polskiej, górnik - emeryt. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. Aresztowany 6.05.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 19.06.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (058); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 85. 
 

MŁYNEK EWA, 

Urodzona 15.11.1905 r. w Nydku i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 169), żona Jana (ur. 19.08.1902 r.). 

Wywłaszczona oraz wysiedlona z mężem a także synami z 

własnego gospodarstwa. Od 11.08.1942 r. wywiezieni do 

Tomaszowic pow. oławski i tam pracowali na roli. Odzyskali 

wolność 5.02.1945 r. – wrócili do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (185). 

 

 

MŁYNEK JAN, 
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Urodzony 19.08.1902 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 169, nr 266), robotnik leśny. Aresztowany przez 

gestapo 14.07.1941 r. za odmowę podpisania Volkslisty. 

Więziony do 26.04.1942 r. w Altenhain. Po powrocie do domu, 

wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z całą rodziną (żoną Ewą 

oraz synami Józefem oraz Janem) z własnego gospodarstwa.  

Od 11.08.1942 r. wywiezieni do Tomaszowic pow. oławski i tam pracowali na roli. 

Odzyskali wolność 5.02.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (185). 

 

MŁYNEK JAN, 

Urodzony 26.11.1929 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 169), syn Jana i Ewy. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z rodzicami i bratem Józefem z własnego 

gospodarstwa. Od 11.08.1942 r. wywiezieni do Tomaszowic pow. 

oławski gdzie pracowali na roli. Odzyskali wolność 5.02.1945 r. – 

wrócili do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (185). 

 

MŁYNEK JERZY, 

Urodzony 30.09.1897 r. w Bystrzycy n.Olzą i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik, działacz komunistyczny w organizacji KPCz. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Flossenbürg, gdzie zginął 15.05.1942 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 51. 

 

MŁYNEK JÓZEF, 

Urodzony 27.01.1931 r. w Nydku i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 169), syn Jana i Ewy. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z rodzicami i bratem Janem z własnego gospodarstwa. 

Od 11.08.1942 r. wywiezieni do Tomaszowic pow. oławski gdzie 

pracowali na roli. Odzyskali wolność 5.02.1945 r. – wrócili do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (185). 

 

 

MOCEK KAROL, 

Urodzony 21.03.1895 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na 

roboty przymusowe do Niemiec, działał w ruchu oporu. Aresztowany 7.07.1943 r. 

razem z Bolesławem Krzystkiem z Lesznej i przetransportowany do Wolfenbüttel-

Ziegenmarkt, gdzie zginął 20.03.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, T.15 (018); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 160. 
 

MOCEK RYSZARD, 

Urodzony 6.03.1912 r. w Czarnej Hucie pow. tarnogórski, syn Wilhelma i Wiktorii 

z d. Januaska. W latach 1934-1936 służył w WP służbę ukończył w stopniu kaprala. 

Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 17.04.1937 r. i przydzielony 
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do I kompanii kandydatów w Komendzie Rezerwy w Katowicach, od 1.01.1938 r. 

przeniesiony na Posterunek Jastrzębie-Zdrój pow. rybnicki. Stamtąd 21.12.1938 r. 

został skierowany na Posterunek w Świerczynowcu (część Słowacji przyłączona 

wraz z Zaolziem do RP), gdzie zastał go wybuch wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa (4, bez oznaczenia) z kwietnia 1940, 

poz. 9. Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 4 

tzw. korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 131. 
 

MOCEK WILHELM, 

Urodzony 2.08.1909 r. w Godziszowie k/Goleszowa, zamieszkały w Żukowie 

Górnym (nr 152), a w czasie okupacji w Łomnej Dolnej, nauczyciel w Nydku-

Głuchowej w latach 1936-1938, potem w Łomnej Dolnej w latach 1938-1939. 

Aresztowany 2.09.1939 r. pod zarzutem założenia związku „Młodej Polski”. 

Więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Zwolniony z obozu 15.06.1940 r. i natychmiast przedostał się do Francji 

gdzie w 1944 r. wstąpił do Legionów Polskich walcząc z hitlerowcami na terenie 

Francji. Po 1945 r. wrócił do Polski - inspektor szkolny w Rybniku. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (218), T.1, cz.4 (084). 
 

MOHR JAKUB, 

Urodzony 23.07.1912 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w Karwinie II, narodowości 

polskiej, robotnik. Aresztowany 9.02.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, 

gdzie zginął 24.11.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (058); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 
 

MOHYŁA ALOJZY, 

Urodzony 14.05.1905 r. w Żukowie Dolnym i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu - członek komunistycznej organizacji ruchu oporu KPCz. Zastrzelony 22.06.1941 

r. przez gestapowców w swoim domu w Żukowie Dolnym. 
Bibliografia: 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; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (068). 
 

MOJŻYSZEK LEON, 

Urodzony 24.01.1920 r. w Wierzniowicach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 57), narodowości polskiej, kolejarz. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 
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25.06.1943 r. w Wierzniowicach i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, gdzie zginął 29.02.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (278); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 187; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 192. 
 

MOKROSZ HENRYK, 

Urodzony 11.07.1891 r., w Karwinie, zamieszkały w Suchej 

Górnej (nr 464). Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w 

Cieszynie-Bobrku - matura w 1911 r., nauczyciel a następnie 

kierownik Państwowej Szkoły Ludowej w Suchej Górnej. 

Aresztowany 13.10.1939 r. i więziony we Frysztacie do 

23.10.1939 r. Drugi raz aresztowany 22.04.1940 r. po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, skąd wrócił do domu 23.10.1941 r. 

Nieznany jest jego dalszy okupacyjny los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (496), Karwina cz.1 (059); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102. 
 

MOKROSZ (MOKROŠ) IZYDOR, 

Urodzony 15.11.1886 r. w Karwinie, zamieszkały w Żywocicach (nr 92), 

narodowości czeskiej, właściciel gospody. Zastrzelony 5.08.1944 r. w Żywocicach 

w czasie potyczki z gestapo. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (595); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 197. 

 

MOKROSZ (MOKROŠ) LUDWIK, 

Urodzony w Pietwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości czeskiej, 

górnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 

 

MOKRY RUDOLF, 

Zamieszkały w Pietwałdzie, górnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia 

lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 
 

MOLCHAR JÓZEF, 

Urodzony 31.07.1891 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 1703). 

Aresztowany dwukrotnie. Pierwszy raz 2.09.1941 r. i więziony w Cieszynie do 

8.12.1941 r. Drugi raz aresztowany 19.03.1942 r. i więziony w więzieniu śledczym 

w Mysłowicach. Zwolniony – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (155). 

 

MOLDA MIECZYSŁAW FERDYNAND, 

Urodzony 24.12.1904 r. w Oświęcimiu, syn Michała i Marianny z d. Milewski. 

Uczył się w szkole powszechnej w Boguminie oraz w Szkole Handlowej w 

Cieszynie. W 1919 r. w kompanii bogumińskiej uczestniczył w walkach z Czechami 
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w obronie miasta, a także w walkach odwrotowych pod Skoczów. Członek Polskiej 

Organizacji Wojskowej i Tajnej Organizacji Wojskowej.  

Podczas przygotowań plebiscytu pełnił funkcję łącznika między 

Boguminem i Cieszynem. Podporucznik rezerwy – nominowany 

w 1933 r. Pracował w kółku teatralnym i śpiewaczym „Macierzy 

Szkolnej”. W 1922 r. osiedlił się w Bielsku, później w 

Katowicach i Tarnowskich Górach.  

Pracował jako urzędnik i księgowy w bankach w Bielsku i Katowicach oraz w 

firmie Silarbor S. A. w Tarnowskich Górach. Działacz „Związku Ochrony Kresów 

Zachodnich” i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W 1938 r. powrócił do Bogumina 

jako pełnomocnik fabryki rur żelaznych „Hahn”. Należał do Składnicy Materiału 

Intendenckiego nr 4. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i 

Zasługi. We wrześniu 1939 r. działał prawdopodobnie w Batalionie Obrony 

Narodowej w Oświęcimiu, podczas ewakuacji dostał się do sowieckiej niewoli, 

gdzie zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wysłał do rodziny list z Kozielska z 24.11.1939 r. Wpisany na LW z 

Kozielska 029/1 z 9.04.1940 r., poz. 57, t. 2082. W Katyniu zidentyfikowany pod 

nrem AM 1582, przy zwłokach znaleziono pocztówki; wzmianka o nim na kartkach 

znalezionych w Katyniu z adresami Stanisława Karońskiego i Alojzego Gałuszki. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 52. 
 

MOLDŘIK DRAHOMIR, 

Urodzony 31.12.1922 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

czeskiej, student. Przed wojną członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

członek Obrony Narodowej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia w Katowicach, gdzie zginął 26.09.1944 r. – przez ścięcie 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. 43; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 
1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 

116. 

 

MOLDŘIK MIROSŁAW, 

Urodzony w 1921 (lub 1923) r., zamieszkały w Łazach, narodowości czeskiej, 

pracownik umysłowy. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie 

zginął 26.09.1944 r. – przez ścięcie 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. 43; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 

1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 
116. 

 

MOLIN ALOJZY, 

Urodzony 18.10.1916 r. w Żukowie Dolnym i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, nauczyciel. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. Zginął 2.09.1939 r. w Katowicach w walce z hitlerowskim 

najeźdźcą. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 76; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, 
cz.4 (070); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 194. 
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MOLIN EWA, 

Urodzona w 1875 r. w Żukowie i zamieszkała w tej miejscowości (nr 49). 

Aresztowana wraz z mężem Janem (ur. 1879 r.) i po krótkotrwałym uwięzieniu w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziona do KL Ravensbrück. 

Odzyskała wolność wyzwolona przez Armię Czerwoną. Wróciła do domu bardzo 

schorowana skutkiem przymusowej egzystencji w warunkach obozowych. Zmarła w 

1951 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (069). 
 

MOLIN JAN, 

Urodzony 6.10.1879 r. w Żukowie Dolnym i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

49), narodowości polskiej, hutnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu – łącznik partyzantów. Aresztowany wraz z żoną Ewą w ramach akcji 

wymierzonej przeciw Polakom. Prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Zelle, gdzie zginął 21.01.1945 r. 

podczas marszu ewakuacyjnego więźniów. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 76; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, 

cz.4 (069); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 194. 
 

MOLIN JAN, 

Urodzony 25.12.1892 r., zamieszkały w Żukowie Dolnym, właściciel firmy 

transportowej. Aresztowany 12.09.1939 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen, 

gdzie zginął w 1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 76. 

 

MOLIN JAN, 

Urodzony 16.12.1911 r. w Żukowie Dolnym, syn Jana i Ewy z d. 

Michejda. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie 

- w 1932 r. Pracę nauczyciela rozpoczął od Szkoły Powszechnej 

w Michałkowicach na Górnym Śląsku. Ukończył dywizyjny kurs 

podchorążych rezerwy piechoty przy 27 pp. ćwiczenia rezerwy 

odbył w 74 pp. oraz 73 pp. - podporucznik rezerwy. 

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: Napisał list do rodziców 30.11.1939 ze Starobielska. Wpisany na 

Listę Starobielska pod nrem 2166 s. 61, z notatką, że został wywieziony z obozu 

24.04.1940 r. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 70; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 79; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 
76; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (069); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 194. 

 

MOLIN KAROL, 

Urodzony 6.06.1906 r. w miejscowości Końska i tam zamieszkały, narodowości 

polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 5.01.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 
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transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 14.05.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 121736. Od 6.12.1944 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen – gdzie prawdopodobnie zginął. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 340; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98. 
 

MOLIN PAWEŁ, 

Urodzony 29.08.1879 r. w Gnojniku, zamieszkały w Toszonowicach, syn Pawła i 

Anny z d. Grabiec. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

17.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16231/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:05, określenie przyczyny zgonu to: 

„Altersschwäche” (uwiąd starczy). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1203. 

 

MOLINEK ADOLF, 

Urodzony 18.05.1899 r. w Orłowej, zamieszkały w Łazach, narodowości polskiej, 

górnik. Aresztowany 25.04.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 

na początku 1945 r. - podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 

 

MOLINEK RUDOLF, 

Urodzony 30.07.1913 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w Olbrachcicach, 

narodowości polskiej, urzędnik - później pracownik Państwowej Policji (policjant 

polski). W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

27.02.1942 r. za przynależność do ruchu oporu i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

zginął 13.11.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 43; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, T.15 (099); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 138. 
 

MOLINEK TEOFIL, 

Urodzony 9.02.1907 r. w Łazach, zamieszkały w Karwinie, 

narodowości polskiej, dyrektor Technikum. Aresztowany 

22.04.1940 r. w Marklowicach Dolnych i więziony w Cieszynie, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 

natomiast od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

4212. Zwolniony z obozu 29.09.1942 r. 

Po powrocie do domu, od 1.01.1943 do 1.10.1943 r. podjął pracę jako robotnik w 

firmie Müche Melder we Frysztacie. Następnie, w okresie od października 1943 r. 

do 2.07.1944 r. przymusowo wciągnięty do organizacji „Todt”41 Hamburg, 

Strasburg, Canes, Roner, Pas de Calas. Dnia 1.08.1944 r. przedostał się do Polskich 

Sił Zbrojnych w Anglii. Zdemobilizowany 30.04.1947 r., powrócił do kraju i podjął 

pracę w szkolnictwie w Polsce. Od 1.09.1950 do 1.10.1968 r. był dyrektorem 

                                                      
41 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bielsku-Białej – później przeszedł na 

rentę inwalidzką. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (317); zbiór 1 Bielsko (031). 

 

MOLINEK WŁADYSŁAW, 

Urodzony 3.08.1922 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 11.07.1944 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Gross-Rosen, gdzie zginął 14.04.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego w głąb 

Niemiec. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

MOLINEK ZUZANNA z d. KOSTKA, 

Urodzona 19.01.1893 r. w Nydku i zamieszkała w tej 

miejscowości – Nydku-Za Kamiennym (nr 112). Aresztowana 

przez gestapo 17.12.1942 r. za to, że nie pozwoliła by męża 

wpisać do „Luftschutzbundu”. Więziona w Cieszynie, a stamtąd 

17.01.1943 r. przewieziona do więzienia w Wadowicach i tam 

przebywała do 17.04.1943 r. Powróciła do domu ciężko chora na 

zapalenie nerek, stawów i spojówek oczu. 

Postscriptum: W Wadowickim więzieniu musiała leżeć na cementowej posadzce 

bez przykrycia – mimo ostrej zimy. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (187). 

 

MOLIŃSKI JÓZEF, 

Urodzony 8.03.1925 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 138). Od 

1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie działał 

w ruchu oporu. Odzyskał wolność po zakończeniu wojny - w 1945 r. wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (204). 

 

MOŁDRZYK AGNIESZKA 

Urodzona 25.01.1917 r. i zamieszkała w Stonawie (nr 611), żona Alojzego. 

Wywłaszczona oraz wysiedlona 1.06.1942 r. z własnego mieszkania i wraz z mężem 

przetransportowana do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w 

Oderberg (Bogumin), potem w Polenlager nr 169 Klain Gorschütz (Gorzyczki) - 

zatrudniona na robotach przymusowych w Kietrzu. Przetrwała hitlerowskie 

zniewolenie – wróciła do domu 16.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057, 059). 

 

MOŁDRZYK ALOJZY, 

Urodzony 27.05.1913 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 611), 

aktor „Sceny polskiej”. Od 1.06.1942 r. wywłaszczony oraz wysiedlony z całą 

rodziną (3 osoby) i przetransportowany do niemieckiego obozu dla Polaków - 

Polenlager nr 32 w Oderberg (Bogumin), potem w Polenlager nr 169 Klain 
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Gorschütz (w Gorzyczkach) - zatrudniony na robotach przymusowych w Kietrzu. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu 16.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057, 059). 
 

MORAWIEC FRANCISZEK, 

Urodzony 20.10.1891 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Franciszka i Katarzyny z 

d. Kubisz. Ukończył szkołę powszechną, ślusarz. W pierwszej wojnie światowej 

służył w armii austriackiej, w latach 1919-1920 służył w WP.  

Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 1.12.1922 r., 

wykonywał służbę w pow. bielskim - na Posterunku w 

Drogomyślu do 9.10.1924 r., w Komisariacie w Dziedzicach do 

15.07.1932 r. Później służył na Posterunku w Strumieniu do 

4.04.1934 r. oraz w Komisariacie w Bielsku. Stamtąd 

przeniesiony 21.12.1938 r. na Posterunek w Dąbrowie, gdzie 

służył do wybuchu wojny.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 044/1 z 22.04.1940, poz. 27, t. 3285.  
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 131. 
 

MORAWSKI TOMASZ, 

Urodzony 8.12.1899 r. w miejscowości Małe Zalesie, zamieszkały 

w Orłowej, narodowości polskiej, pracownik Państwowej Policji 

– starszy posterunkowy. Aresztowany 22.04.1940 r. w Porębie 

k/Orłowej i więziony w Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna, a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

gdzie zginął 9.12.1942 r. 
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. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

MORCINEK GUSTAW, 

Urodzony 25.08.1891 r. w Karwinie. Po ukończeniu szkoły 

ludowej w miejscu urodzenia, pracował jako górnik w latach 

1907-1910. W latach 1910-1914 jako stypendysta TSL kształcił 

się w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej. W 

okresie od 1914 r. do 1918 r. służył w wojsku austriackim. Po 

zakończeniu pierwszej wojny światowej zdał maturę w 

seminarium i wstąpił do WP jako podporucznik.  

Pracę nauczyciela rozpoczął w latach 1919-1936 w Szkole Powszechnej w 

Skoczowie. Od tego też czasu rozpoczyna się jego twórczość pisarska - 
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zadebiutował artykułem Wspomnienia z przewrotu w listopadzie 1918 r. 

publikowanym w Dzienniku Cieszyńskim. Debiut książkowy miał miejsce w 

Poznaniu w 1929 r. - wydaną nowelą Serce za tamą z przedmową Zofii Kossak. W 

latach 1931-1932 wydrukowana została jego najgłośniejsza powieść Wyrąbany 

chodnik. Po 1932 r. poświęcił się głównie twórczości dla dzieci i młodzieży. Po 

1936 r. zrezygnował z pracy jako nauczyciel i poświęcił się całkowicie pracy 

literackiej i publicystycznej. W okresie międzywojennym był działaczem Macierzy 

Szkolnej - członkiem jej Zarządu Głównego. Aresztowany przez gestapo 6.10.1939 

r. i przetransportowany do KL Skrochovice, a stamtąd do KL Sachsenhausen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5756. Następnie, 

przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

1651. W tym obozie doczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie. Do kraju 

powrócił w październiku 1946 r. i zamieszkał w Skoczowie. Brał udział w pracach 

katowickiego oddziału ZLP. Opublikował szereg opowiadań i powieści będących 

wynikiem doświadczeń wojennych. W latach 1952-1956 był posłem na Sejm PRL i 

przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju. Zmarł 20.12.1963 

r. w Krakowie.  
Bibliografia: J. Golec i S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., s. 198; zdjęcie 
udostępnione przez Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 

(156). 
 

MORCINEK JAN ks., 

Urodzony w 1888 r. w Wędryni. Po ukończeniu nauki w 

gimnazjum w Cieszynie i Bielsku, studiował teologię w Wiedniu i 

w Lipsku. Ordynowany w 1913 r. – pastor. Pracę duszpasterską 

rozpoczął jako wikariusz w ewangelickiej parafii w Drogomyślu, 

tam w 1918 r. mianowany proboszczem. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej i więziony w obozach koncentracyjnych – 

nieznana jest nazwa miejsc jego uwięzienia.  

Odzyskał wolność, ale po ciężkich przeżyciach obozowych - zmarł niedługo po 

wojnie w 1951 r. w Drogomyślu. 
Bibliografia: Marcin Gabryś - Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie (także udostępnione 

zdjęcie ze zbiorów ww. biblioteki); archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko (080). 

 

MORCINEK PAWEŁ, 

Urodzony 21.03.1898 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Karwinie, syn Jana i 

Marii. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

12.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1218/1942 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:00, określenie przyczyny zgonu to: 

„septische Angina” (zakaźna angina). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1218. 
 

MORCINEK PAWEŁ, 

Urodzony 21.03.1908 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Karwinie, syn Jana i 

Marii. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 14.10.1941 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21474. Zginął 12.02.1942 r.  
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Według wystawionego aktu zgonu nr 1218/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 9:50, określenie przyczyny zgonu to: „septische Angina” 

(zakaźna angina). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 125; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1218. 

 

MOROCH JAROSŁAW, 

Urodzony 26.08.1924 r. w Rychwałdzie. Student. Zaginął jesienią 1939 r. 

prawdopodobnie pod Wilnem – nieustalone okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 192. 
 

MOROŃ FRANCISZEK, 

Urzędnik, zamieszkały we Frydku, narodowości polskiej. Aresztowany w 1939 r. i 

prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął – nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 66. 

 

MOROZ MIROSŁAW, 

Urodzony 15.02.1893 r. w Tarnobrzegu, syn Michała i Franciszki z d. Kmiot. 

Absolwent gimnazjum w Krakowie-Podgórzu - w 1912 r., ukończył chemię na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział w pierwszej wojnie światowej w armii 

austriackiej. W latach 1918-1920 był oficerem WP, w 1919 r. porucznik rezerwy w 

Dowództwie Okręgu Generalnego Kraków. Uczył w Polskim Gimnazjum Realnym 

w Orłowej, następnie w gimnazjum i liceum w Wadowicach. Od 1923 r. 

przydzielony do 27 pp, następnie do 4 psp Cieszyn. 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 032/2 z 14.04.1940 r., poz. 20, t. 3000. 

W Katyniu zidentyfikowany pod nrem AM 1670. Przy zwłokach znaleziono 

legitymację urzędniczą, dwie wizytówki i prawo jazdy.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 53. 
 

MORYS (MORYC) WŁADYSŁAW, 

Urodzony 5.11.1926 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Alojzego i Alojzji z d. Ustak, górnik kopalni „Henryk” w Karwinie. Aresztowany 

24.3.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 15.6.1943 r. Według 
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wystawionego aktu zgonu nr 23011/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des 

Herzens und Kreislaufes” (niewydolność serca i układu krążenia). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1351; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 

Karwina, s. 102; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (060); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 

 

MORZOŁ FRANCISZEK, 

Urodzony i zamieszkały w Ligocie k/Cieszyna, murarz – górnik kopalni „Jan” w 

Karwinie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (110). 
 

MORŻOŁ JERZY, 

Urodzony 4.04.1887 r. w Wiśle, od 1941 r. mieszkał w Nydku-Nowosady (nr 71), 

zegarmistrz. Zagrożony aresztowaniem przez gestapo, ukrywał się od 1941 do 1945 

r. w różnych schowkach w Nydku – nie podporządkowując się decyzji wysłania 

przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (187). 

 

MORŻOŁ PAWEŁ, 

Urodzony 9.11.1911 r. w Bystrzycy n.Olzą i zamieszkały w tej miejscowości (nr 

467), narodowości polskiej, hutnik – chemik w Trzyńcu. Od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 11.11.1941 r., więziony w 

więzieniu gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, 

później do więzienia śledczego w Mysłowicach. Dnia 20.03.1942 r. 

przetransportowany z innymi 23-ma skazanymi na śmierć i powieszony w egzekucji 

zbiorowej Pod Wałką w Cieszynie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (060); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 51. 
 

MORŻOŁ PAWEŁ, 

Urodzony 23.07.1912 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

22.11.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, gdzie zginął 

24.11.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 

 

MOSKAŁA FRANCISZEK, 
Urodzony 19.10.1904 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr EH-3071. Zwolniony z obozu 9.02.1943 

r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 862. 
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MOSZ JERZY, 

Urodzony 17.05.1905 r. Królewskiej Hucie (później Chorzów), syn Franciszka i 

Marii z d. Nawrath. Ukończył szkołę powszechną, robotnik. W latach 1926-1928 

służył w 51 pp. WP w stopniu kaprala. Służbę w Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.) rozpoczął 1.06.1928 r. - służył w Katowicach do 1.12.1931 r. w 

Komisariacie Dworzec, do 9.01.1932 w Komendzie Rezerwy. Następnie pełnił 

służbę w Komendzie Rezerwy w Królewskiej Hucie do 15.09.1933 r., na Posterunku 

w Brzezinach pow. świętochłowicki do 8.11.1933 r. i w Komendzie Rezerwy 

Królewska Huta do 3.01.1935 r. (od 18.01.1934 r. nazwa Posterunek Pogotowia). 

Do 20.12.1938 r. służył na Posterunku Konnym Chorzów, stąd do wybuchu wojny 

został skierowany na Posterunek Konny w Orłowej. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/4 z kwietnia 1940, poz. 56, t. 

2391.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 131-132. 
 

MOTŁOCH EUGENIUSZ BOLESŁAW, 

Urodzony 3.10.1912 r. w Zebrzydowicach, syn Teodora i Antonii z d. Bubik. 

Podporucznik rezerwy w 1936 r. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Białej 

w 1933 r. Nauczyciel w szkole powszechnej w Brzezinach Śląskich. Absolwent 

dywizyjnego kursu podchorążych piechoty w 1934 r., przydzielony do 4 psp 

Cieszyn. 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 029/5 z kwietnia (bez daty) 1940, poz. 

8, t. 3895. W Katyniu niezidentyfikowany.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 53. 

 

MOTŁOCH JAROSŁAW, 

Urodzony 26.08.1924 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, student. Prawdopodobnie zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się pod Wilnem do sowieckiej niewoli – i 

tam zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LT NKWD z Kozielska 029/5 z kwietnia 1940 r., poz. 8, 

t. Ł 3895; 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 120; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (047); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 174; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 162. 

 

MOTYKA ALOJZY, 
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Urodzony 16.03.1905 r. w Żukowie Dolnym i zamieszkały w tej miejscowości, 

prawnik. W okresie okupacji hitlerowskiej - członek konspiracyjnej organizacji 

komunistycznej (KPCz) ruchu oporu. Zastrzelony 22.06.1941 r. w swoim domu 

przez gestapowców. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 76. 

 

MOTYKA ALOJZY, 

Urodzony 10.06.1910 r. w Łąkach n.Olzą, zamieszkały w 

Stonawie (nr 710), narodowości polskiej, syn Józefa. W latach 

1938/1939 służył w Państwowej Policji, w okresie okupacji pracował 

jako górnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 8.12.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, T.15 (018, 133); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 171. 

 

MOTYKA ANTONI, 

Urodzony 21.08.1908 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości. 

Lekarz – specjalista ginekolog. Kończył Gimnazjum w Cieszynie w 1928 r., dyplom 

lekarski zdobył po studiach we Lwowie. Od 1935 r. mieszkał w Katowicach. 

Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z 

kampanii, od 1939 do 1945 r. zaangażował się na terenie Generalnej Guberni w 

działalność dla ruchu oporu. Zmarł 13.08.1958 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (257, 271, 278). 

 

MOTYKA FRANCISZEK, 

Urodzony ?, zamieszkały w Wędryni (nr 237), hutnik – chałupnik. W okresie 

okupacji hitlerowskiej wywłaszczony oraz wysiedlony ze swego domu – nieznany 

jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (204). 

 

MOTYKA IGNACY, 

Urodzony 1914 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, ślusarz. Zaraz po wybuchu wojny tj. w październiku 1939 r., 

aresztowany z wieloma innymi mieszkańcami z Mostów. Po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Flossenbürg. Zginął w tym obozie 25.10.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (260, 261); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 130. 
 

MOTYKA JAN, 

Urodzony 26.12.1884 r. w Łąkach i zamieszkały w tej miejscowości, górnik w 

kopalni „Gabriela” w Karwinie, mocno zaangażowany w organizacji 

komunistycznej KPCz. Aresztowany na początku okupacji tj. we wrześniu 1939 r. i 

więziony w KL Skrochowice. Zmarł po powrocie do domu w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (134). 

 

MOTYKA JAN, 
Urodzony 19.02.1899 r. w Karpentnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 69), hutnik. Aresztowany podczas łapanki 
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6.09.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do 

KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 149325. Zwolniony z obozu 17.09.1943 

r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 394; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (318). 
 

MOTYKA JAN, 

Urodzony 24.10.1920 r. w Karpentnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 69), hutnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym z rejencji 

katowickiej przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 149330. 

Zwolniony z obozu 17.09.1943 r. – wrócił do domu. Nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 394; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (318). 
 

MOTYKA JÓZEF, 

Urodzony 14.04.1882 r., zamieszkały w Stonawie (nr 710), górnik emeryt. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony 1.06.1942 r. wraz z żoną Józefą a następnie 

przetransportowany do niemieckiego obozu dla Polaków do Polenlager nr 168 Gross 

Gorschütz (w Gorzycach), tam skierowany do robót przymusowych. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu 5.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 

 

MOTYKA JÓZEFA, 

Urodzona 15.09.1883 r., zamieszkała w Stonawie (nr 710), żona Józefa. 

Wywłaszczona oraz wysiedlona 1.06.1942 r. wraz z mężem a następnie 

przetransportowana do niemieckiego obozu dla Polaków do Polenlager nr 168 Gross 

Gorschütz (w Gorzycach), tam skierowana do robót przymusowych. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu 5.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (057). 

 

MOTYKA JÓZEF, 

Urodzony 24.07.1915 r. w Łąkach, syn Józefa i Józefy z d. Broda. Ukończył szkołę 

powszechną, elektryk. W armii czechosłowackiej odbywał służbę od 1.10.1937 do 

9.10.1938 r., zakończył ją w stopniu starszego strzelca. Do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 2.12.1938 r. z przydziałem na Posterunek w 

Mistrzowicach, gdzie służył do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
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Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 033/3 z 16.04.1940, poz.29, s. 207, t. 

1313. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 95; Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 132; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 122; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (138); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 120. 
 

MOTYKA PAWEŁ, 

Urodzony 15.02.1913 r. w Kojkowicach, syn Pawła i Anny z d. Szczuka. Absolwent 

Gimnazjum w Cieszynie - w 1933 r. Urzędnik skarbowy. Absolwent dywizyjnego 

kursu podchorążych rezerwy piechoty w 1934 r., przydzielony do 3 psp, nominacja 

na podporucznika rezerwy w 1938 r. Od 1939 r. w 4 psp Cieszyn. Pracownik 

Urzędu Skarbowego w Cieszynie, następnie we Frysztacie. Mieszkał w Cieszynie. 

Zmobilizowany do Nowego Sącza, 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: Pisał do rodziny z Kozielska. Wpisany na LW z Kozielska 017/1 z 

1940 (bez daty), poz. 64, t. 3640. W Katyniu niezidentyfikowany; wzmianka o nim 

na znalezionej w Katyniu liście oficerów Stanisława Lenczewskiego-Samotyl. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 53. 
 

MOZOLEWSKI LUDWIK, 

Urodzony 19.12.1917 r., syn Jana. Do służby w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) został przyjęty 22.11.1937 r. z 

przydziałem do I kompanii kandydatów Komendy Rezerwy w 

Katowicach. We wrześniu 1939 r. służył w Komisariacie w 

Pietwałdzie.  

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/3 z 13.04.1940, poz. 52, t. 2478.  
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 132. 
 

MÓJ FRANCISZEK, 

Urodzony 27.01.1905 r. w Szumbarku, zamieszkały w Błędowicach Dolnych 

Wysłany w okresie okupacji hitlerowskiej przez Arbeitsamt na roboty przymusowe 

– do nieustalonej miejscowości. Zginął 8.08.1944 r. w niewyjaśnionych 

okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 69. 
 

MRAJCA FERDYNAND, 

Urodzony 16.08.1917 r. w Starym Mieście, zamieszkały w Raju, narodowości 

polskiej, harcerz w Karwinie, urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 
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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. 

 

MRAJCA JAN, 

Urodzony 13.12.1903 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik w kopalni w Karwinie. Aresztowany 7.09.1939 r. i po 

krótkotrwałym uwięzieniu w więzieniu lokalnym - pod ratuszem w Karwinie, 

rozstrzelany 18.09.1939 r. w lesie koło kopalni „Barbara” w Karwinie. Po wojnie 

jego ciało ekshumowano i 2.09.1945 r. pochowano na uroczystym pogrzebie na 

cmentarzu w Suchej Średniej. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 182; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (060), T.15 (020); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 171. 

 

MROWCZYK FRANCISZEK, 

Urodzony w 1913 r. w Mistrzowicach i tam zamieszkały, poczmistrz w Czeskim 

Cieszynie, przedtem w Kocobędzu. Aresztowany przez gestapo w 1940 r. Więziony 

we Frydku i Cieszynie 11 miesięcy - wrócił do domu. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (137). 
 

MROWIEC ANTONI, 

Urodzony 24.04.1897 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w 

Żywocicach (nr 103), narodowości polskiej, górnik w kopalni 

„Franciszek” w Suchej Górnej. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu. 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: 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. 

 

MROWIEC FRANCISZEK, 

Urodzony w 1894 r. w Suchej Górnej i później zamieszkały w Warszawie, 

narodowości polskiej. Pułkownik WP, działał w ruchu oporu od 1939 r., zginął 

jesienią 1944 r. - w powstaniu warszawskim. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (480); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 

 

MROWIEC TADEUSZ, 

Urodzony 9.04.1926 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 103), narodowości polskiej, harcerz. Przed 

wojną student orłowskiego 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 
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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 JAN, 

Urodzony 28.02.1915 r. w Żywocicach. Przed wybuchem wojny, był funkcjonariuszem 

Państwowej Policji w Pietwałdzie - był kierowcą. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Z Ostaszkowa pisał list do ojca. Wpisany na LT NKWD s Ostaszkowa 

023/3 z dnia 10.04.1940 r. , poz. 95, s. 136, t. 798. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 95. 
 

MROZEK JÓZEF, 

Urodzony 14.10.1895 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, górnik. 

Aresztowany w lipcu 1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau (lub Gross-Rosen), gdzie zginął 

17.01.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 89. 

 

MROZEK JÓZEF, 

Urodzony 31.10.1910 r., zamieszkały w Suchej Górnej. Aresztowany 27.04.1944 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mittelbau-Dora w Nordhausen, gdzie zginął 31.01.(03.).1945 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 89. 
 

MROZEK PAWEŁ, 

Urodzony 9.07.1911 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, górnik. 

Aresztowany 27.06.1944 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Flossenbürg, gdzie zginął 15.04.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 89. 

 

MROZEK RUDOLF, 

Urodzony 29.03.1900 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik. 

Aresztowany w marcu 1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 

5.03.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 171. 

 

MROZEK RUDOLF, 
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Urodzony 1.07.1911 r. w Nawsiu i tam zamieszkały, 

wykształcenie wyższe - inżynier. Zmobilizowany, brał udział w 

kampanii wrześniowej w 1939 r. Dostał się do niemieckiej 

niewoli, był w obozie polskich oficerów w Woldenbergu 

k/Szczecina. Tam w Oflagu aresztowany przez gestapo 1.03.1943 

r. i przetransportowany do KL Flossenbürg. 

Od 21.04.1945 r. brał udział w marszu ewakuacyjnym więźniów tego obozu w głąb 

Niemiec. Odzyskał wolność 23.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101, 153, 252). 
 

MROZEK (lub MRÓZEK) WŁADYSŁAW, 

Urodzony 6.02.1905 r. w Boguminie, zamieszkały w Nowym Boguminie. 

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, urzędnik kolejowy. 

Aresztowany 22.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po 

krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 12.11.1940 r. 

(Wg. relacji świadków, w 1940 r. utopiony między blokami obozowymi przez 

funkcyjnego w KL Gusen - w niewielkim zbiorniku wody ściekającej z umywalni 

obozowej). 
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. 127; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 

(129); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 46. 
 

MROŻEK FRANCISZEK, 

Urodzony 9.08.1911 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 10260. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 82. 
 

MRÓGAŁA KAROL, 

Urodzony 26.08.1915 r. w Puńcowie, zamieszkały w miejscowości Końska, 

narodowości polskiej, urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 14.06.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie 

zginął 19.02.1943 r. – przez ścięcie 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. 38; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 98. 

 

MRÓZEK ADAM, 

Urodzony w 1887 r. w Nawsiu (nr 54) i tam zamieszkały, wójt Nawsia – ojciec 

Rudolfa. Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z całą rodziną (4 osoby). Nie 

wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po 

zakończeniu okupacji wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101). 

 

MRÓZEK ALBIN, 
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Urodzony 9.02.1921 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 83), górnik. Gestapo i niemiecka policja 

rozstrzelała go 6.08.1944 r. we własnym domu (na oczach swojej 

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 wiosek. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (596); 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. 

 

MRÓZEK ALFONS, 

Urodzony w 1921 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, górnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 6.05.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

MRÓZEK ANIELA, 

Urodzona w 1891 r. w Nawsiu (nr 54) i tam zamieszkała. Wywłaszczona oraz 

wysiedlona wraz z mężem i dziećmi. Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na 

okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji wrócili do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101). 

 

MRÓZEK EMILIA, 

Urodzona 15.09.1899 r., zamieszkała w Cieszynie. Nauczycielka, 

pracownica w Uniwersytecie Ludowym w Szwecji. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu – organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowana w listopadzie 1943 r. i 

więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück. Następnie, przeniesiona do KL 

Bergen-Belsen – wyzwolona 25.04.1945 r. przez wojska 

brytyjskie. 

Po wyzwoleniu, przewieziona przez Czerwony Krzyż do Szwecji na leczenie. Po 

odzyskaniu zdrowia zamieszkała na stałe w Szwecji. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

MRÓZEK EWA, 

Urodzona 8.07.1917 r. w Wędryni i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 8), córka Anny, urzędniczka w hucie 

trzynieckiej. Aresztowana przez gestapo w Wiedniu 7.04.1943 r. - 

po wykryciu polskiej organizacji konspiracyjnej działającej w 

Wiedniu. Więziona do 7.04.1945 r. w Wiedniu. Dnia 20.02.1945 

r. skazana na karę śmierci – a następnie wyrok ten zamieniono na 

8 lat ciężkiego więzienia.  

Zwolniona do domu 7.04.1945 r. z uwagi na zbliżające się działania wojenne. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (209). 

 

MRÓZEK JAN, 
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Urodzony 18.12.1886 r. w Bystrzycy n.Olzą, zamieszkały w 

Milikowie (nr 80), wójt w Milikowie, potem nadleśniczy, ojciec 

Władysława Mrózka. Aresztowany 16.04.1943 r. przez gestapo z 

Katowic pod zarzutem zaangażowania w działalność 

konspiracyjną. Więziony w Jabłonkowie, w Cieszynie, a stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach.  

Po zakończonych przesłuchaniach, zwolniony do domu 20.05.1943 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (422). 
 

MRÓZEK JAN, 

Urodzony w 1905 r. w Karpentnej i zamieszkały w tej miejscowości, właściciel 

gospodarstwa małoobszarowego. Wywłaszczony z własnego – rodzinnego 

gospodarstwa z możliwością zamieszkania w nim, pod warunkiem opłacania 

czynszu niemieckiemu administratorowi. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (319). 

 

MRÓZEK JAN, 

Urodzony 25.09.1913 r. w Wędryni i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 8), narodowości polskiej, wykształcenie wyższe 

- prawnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu 

– jeden z czołowych organizatorów podziemnej organizacji 

antyhitlerowskiej na Zaolziu. Aresztowany 12.04.1943 r. i 

uwięziony w Stein n. Dunajem, gdzie został rozstrzelany 

15.04.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (081); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190. 

 

MRÓZEK JAN, 

Urodzony 28.02.1915 r. w Żywocicach, syn Jana, kierowca. Do Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 3.11.1938 r., został przydzielony do 

Komisariatu w Nowym Boguminie. Stąd 19.01.1939 r. skierowano go do Komendy 

Rezerwy w Katowicach a 16.04.1939 r. do Komisariatu w Pietwałdzie, gdzie służył 

do wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Rodzice otrzymali od niego ostatnią wiadomość z Ostaszkowa – 

później ślad po nim zaginął. Wpisany na LW z Ostaszkowa 023/3 z 10.04.1940, poz. 

95, t. 798. Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 

12 tzw. korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
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Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 132; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (602). 
 

MRÓZEK JÓZEF, 

Urodzony 14.10.1895 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 186), narodowości polskiej, górnik. 

Aresztowany 27.06.1944 r. razem z córkami Zuzanną i Martą w 

ramach tzw. akcji odwetowej za śmiertelne postrzelenie przez 

partyzantów Niemca Verbacha. Po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, ojciec – Jozef Mrózek w transporcie zbiorowym 

przewieziony został do KL Dachau (lub KL Gross-Rosen), gdzie 

zginął 17.01.1945 r. 

Postscriptum: Córki Zuzanna oraz Marta wywiezione zostały do KL Ravensbrück. 

Przetrwały hitlerowskie zniewolenie – wróciły do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (463); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 

 

MRÓZEK JÓZEF, 

Urodzony 31.01.1910 r., zamieszkały w Suchej Górnej (nr 91), 

narodowości polskiej, mistrz krawiecki. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony 13.04.1944 r. z własnego domu w ramach akcji 

przesiedleńczej. Dom ten przejął Niemiec – Vorbach z rodziną, 

zaś Józef Mrózek został aresztowany 27.04.1944 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mittelbau-Dora w Nordhausen.  

Zginął 31.03.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec. 

Postscriptum: Ponieważ znienawidzonego Vorbacha partyzanci postrzelili 

śmiertelnie, więc w ramach odwetu 5 osób powieszono 18.07.1944 r. w egzekucji 

publicznej na targowisku w Suchej Górnej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (463); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 
 

MRÓZEK KAROL, 

Urodzony 18.02.1889 r. w Wędryni, zamieszkały w Gródku (nr 171), przydomek 

„Król Polski”, mistrz, technik w hucie trzynieckiej. Aresztowany przez gestapo 

4.11.1940 r., a następnie oskarżony o zdradę stanu - osądzony został przez sąd 

doraźny na 12 miesięcy ciężkiego więzienia. Więziony w Jabłonkowie do 

24.01.1941 r., a następnie w Cieszynie do 9.09.1941 r. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (271). 

 

MRÓZEK KAROL, 

Urodzony 31.12.1910 r. w Karpętnej i tam zamieszkały (nr 49), 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany 8.11.1944 r. razem z 

Janem Cichym za utrzymywanie kontaktów z partyzantami i 

zastrzelony tego samego dnia w Wędryni (zastrzeleni na drodze 

w okolicach zabudowań rzeźnika Musioła). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (283, 292); S. Zahradnik, 
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 74. 
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MRÓZEK KAROL, 

Urodzony w 1915 r. zamieszkały w Nawsiu (nr 54), syn Adama i Anieli. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony wraz z rodzicami. Nie wiadomo gdzie zostali 

przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu okupacji 

wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101). 

 

MRÓZEK KAROL, 

Urodzony 3.08.1917 r. w Bystrzycy n.Olzą i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. Aresztowany w marcu 1940 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Oranienburg, gdzie zginął 7.01.1941 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 51. 
 

MRÓZEK MARTA, 

Urodzona 23.12.1925 r. w Suchej Górnej i zamieszkała w tej 

miejscowości (nr 186), córka Józefa (ur.14.10.1895 r.). 

Aresztowana 27.06.1944 r. razem z ojcem Józefem i siostrą 

Zuzanną – w ramach akcji odwetowej hitlerowców za śmiertelne 

postrzelenie Niemca Vorbacha. Uwięzione w Cieszynie, a stamtąd 

siostry wywiezione zostały do KL Ravensbrück. Przetrwała 

hitlerowskie zniewolenie i w sierpniu 1945 r. wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (463, 497). 
 

MRÓZEK PAWEŁ, 

Urodzony 9.07.1911 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany 27.06.1944 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Flossenbürg, gdzie zginął 15.04.1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175. 

 

MRÓZEK RUDOLF, 

Urodzony 29.03.1900 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany w marcu 1943 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie 

zginął 20.01.1945 r. – przez ścięcie 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. 44; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, T.10, cz.21 (025); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 162. 

 

MRÓZEK WANDA, 

Urodzona 19.09.1911 r. w Boguminie, mieszkanka Czechowic 

pow. bielski, narodowości polskiej. Od 1927 r. bardzo 

zaangażowana w działalność harcerską - już jako uczennica 

Seminarium Nauczycielskiego w Białej Krakowskiej. Od 

6.09.1930 r. podjęła posadę nauczycielki Szkoły Powszechnej w 

Łaziskach Średnich pow. pszczyński, skąd od 1.09.1938 r. została 

przeniesiona jako nauczycielka do Szkoły Powszechnej w 

Czechowicach-Lipowcu.  
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W tym samym czasie otrzymała polecenie zorganizowania hufca ZHP na terenie 

Czechowic, Dziedzic i okolicy. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., została komendantką Pogotowia Harcerek Hufca Czechowice i Dziedzice. 

Od października 1939 r. organizowała tajne nauczanie młodzieży, organizowała 

harcerskie punkty pomocy uchodźcom na stacji kolejowej w Dziedzicach, punkty 

sanitarne gdzie harcerki udzielały pomocy potrzebującym - w pierwszych dniach 

września. Wraz z harcerkami zabezpieczała książki z bibliotek szkolnych i 

kolejowej, rozprowadzając je na przechowanie między Polskie rodziny. Była 

inicjatorką dożywiania jeńców polskich, pomagała organizować ucieczki jeńców i 

więźniów z obozu, opiekowała się rodzinami aresztowanych – niosąc im pomoc 

materialną. Od maja 1940 r. z grupą harcerek, prowadziła akcję 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. Inspirowała przesyłanie paczek dla polskich jeńców 

wojennych przebywających w oflagu. Aresztowana 1.06.1942 r. i wywieziona do 

niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 169 Klain Gorschütz w 

Gorzyczkach, ale i tam zajmowała się przebywającymi w obozie dziećmi, 

organizując dla nich tajne nauczanie (bez książek, zeszytów i pomocy naukowych). 

Wróciła do domu w kwietniu 1945 r. po oswobodzeniu obozu przez Armię 

Czerwoną. Podjęła pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej w Czechowicach, 

gdzie włączyła się czynnie do organizowania pracy harcerskiej na terenie swojej 

szkoły. Podharcmistrzyni. Odeszła na wieczną wartę 28.03.1992 r. 
Bibliografia: Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli. 
 

MRÓZEK WANDA, 

Urodzona 10.02.1919 r., zamieszkała w Żywocicach (nr 75). Aresztowana przez 

gestapo 26.10.1944 r. za działalność w ruchu oporu – współpracę z partyzantami. 

Więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 

przetransportowana do KL Mauthausen-Gusen, gdzie odzyskała wolność 5.05.1945 

r. – wyzwolona przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (606). 

 

MRÓZEK WŁADYSŁAW, 

Urodzony 18.04.1921 r. w Wędryni i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 8), narodowości polskiej, brat Jana (ur. 

25.09.1913 r.), student. Zastrzelony przez hitlerowców 

19.10.1943 r. w nieznanych okolicznościach w Warszawie.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (081); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 190. 

 
 

MRÓZEK ZUZANNA, 

Urodzona 8.04.1921 r. w Suchej Górnej i tam zamieszkała. 

Aresztowana 27.07.1944 r. wraz z ojcem Józefem (ur. 14.10.1895 

r.) i siostrą Martą za kontakt z partyzantami. Po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück, a później do Ludwigsfeld, 
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gdzie była więziona do końca wojny. Przetrwała hitlerowskie 

zniewolenie i w sierpniu 1945 r. wróciła do domu. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (497). 

 

MUCHA ANTONI, 

Urodzony 21.02.1917 r. w Mostach (nr 310) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany 1.10.1939 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w 1942 r. (więziony 3 lata i 9 

miesięcy). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (281). S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 130. 
 

MUCHA ANTONI, 

Urodzony 1920 r. w Mostach-Szańce i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik. 

Aresztowany już na początku okupacji hitlerowskiej tj. 3.09.1939 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Bardzo intensywne starania matki spowodowały jego zwolnienie z obozu w 

1941 r., lecz po powrocie do domu zmuszony został do podpisania Volkslisty. Po jej 

podpisaniu, natychmiast wcielony do wojska – zginął (prawdopodobnie na froncie 

wschodnim). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (271). 

 

MUCHA EMIL, 

Urodzony 1.09.1921 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, syn Emila i Joanny z d. Daniel. Aresztowany 4.03.1942 r. za 

odmowę pracy dla Niemców – nie stawienie się do pracy. Po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz. Dnia 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

„wychowawczy” nr EH-2149, zginał 7.09.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 29169/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

20:35, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler nach Fleckfieber” 

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

r., s. 824; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 633; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 
102; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (060); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 86. 

 

MUCHA FRANCISZEK, 

Urodzony 3.07.1922 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości. Od 1940 r. 

wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Po ucieczce z robót – 

ukrywał się do zakończenia wojny i walczył z hitlerowskim okupantem przy 

oddziale partyzanckim. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (270). 

 

MUCHA JÓZEF. 
Urodzony 24.08.1892 r. w Ropicy, zamieszkały w Gródku (nr 

147), hutnik. Aresztowany 3.09.1943 r. i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie (8 dni), stamtąd w 
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transporcie zbiorowym z katowickiej rejencji przewieziony do KL 

Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 149361. Zwolniony z obozu 17.09.1943 

r. - nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 396; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (271). 

 

MUCHA JÓZEF, 

Urodzony 13.12.1921 r. w Mostach (nr 95) k/Jabłonkowa i tam zamieszkały, 

narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany 1.10.1939 r. za odmowę 

podpisania Volkslisty i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po 

śledztwie przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 30.05.1941 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 16968. Zginął – nieznana jest data oraz 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (260, 261); I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 104; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 130; informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 
 

MUDRAK JAN, 

Urodzony 25.03.1903 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

czeskiej, górnik, członek Obrony Narodowej. Aresztowany 25.11.1944 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mittelbau-Dora w Nordhausen, gdzie zginął 2.02.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 
 

MÜLLER ALFRED, 

Urodzony 25.08.1903 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MÜLLER ANNA, 

Urodzona 1.01.1908 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

MÜLLER HEDY, 

Urodzona 24.04.1912 r. w Krakowie, zamieszkała w Karwinie. Aresztowana przez 

gestapo 23.08.1940 r. z powodu czystek rasowych i przypuszczalnie po 

krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 24.06.1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (060); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 109. 
 

MÜLLER JÓZEF, 
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Urodzony 16.01.1903 r. w Karwinie. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 5.04.1941 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 11793. Zwolniony z obozu 19.01.1942 r. – wrócił do 

domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 93. 

 

MÜLLER OLGA, 

Urodzona 29.01.1878 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności 

śmierci tej więźniarki.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

MULKA EMIL, 

Urodzony 22.06.1924 r. w Rychwałdzie, zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 371), syn Teofila i Tekli z d. Mazurek, 

narodowości polskiej, student szkoły przemysłowej w Karwinie. 

W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – 

partyzant od 25.05.1942 r. Aresztowany w Dziedzicach w pociągu 

– podczas przewożenia konspiracyjnej przesyłki kurierskiej, lecz 

uciekł gestapowcom podczas przewożenia go do siedziby gestapo 

w Cieszynie.  

Niestety, otoczony wraz ze swoim oddziałem partyzantów (12 osobowy oddział) w 

zagrodzie Sztefków w Lutyni Górnej - tam został zastrzelony 21.11.1944 r. - w 

potyczce z niemiecką policją. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (029), T.12, cz.23 (244); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i 

Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 87; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-
1945, s. 111. 

 

MULKA TEOFIL, 

Urodzony 12.06.1892 r. w Hermanicach, zamieszkały w 

Rychwałdzie (nr 371), górnik - emeryt, podczas okupacji 

hitlerowskiej pracował w cegielni na „Koczędowcu” w Zabłociu, 

narodowości polskiej. Od początku okupacji działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 25.11.1944 r. za to, że jego syn był przy 

partyzantach. Zastrzelony tego samego dnia w Porębie - przy 

szybie kopalnianym „Alpinka”. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (029); Ofiary Okupacji 

Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 87; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 111. 
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MULKA TEKLA, 

Urodzona 16.09.1891 r. w Rychwałdzie i zamieszkała w tej miejscowości (nr 371), 

córka Teodora. Aresztowana po raz pierwszy 24.11.1944 r. i po kilku dniach zwolniona 

do domu. Drugi raz aresztowana 4.12.1944 r. i więziona w Cieszynie do 28.02.1945 r. 

Odzyskała wolność – wyzwolona przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (065). 

 

MUNK EUGENIA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MUNK WALERIA z d. STEUER, 

Urodzona 16.07.1906 r. w Orłowej i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana 

prawdopodobnie z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, 16.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona do getta w 

Zawierciu, a stamtąd przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane 

są data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

MÜNZ JAN, 

Zamieszkały w Jabłonkowie – w sanatorium, lekarz. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (072). 

 

MUROŃ IZYDOR, 

Urodzony 4.04.1886 w Kośnie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości 

polskiej, właściciel hurtowni piwa. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany 8.12.1941 r. za przynależność do organizacji 

konspiracyjnej i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 24.02.1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 46; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 58. 

 

MUSIAŁ JAN KAROL, 

Urodzony 22.10.1899 r. w Michałkowicach pod Ostrawą, syn 

Błażeja i Marii z d. Matura. Nauczyciel. Był żołnierzem armii 

austriackiej, legionistą. W WP od 1919 r. - służył w Polskim 

Korpusie Posiłkowym. Uczestniczył w wojnie bolszewickiej w 

1920 r. w szeregach 16 pułku piechoty. Zdemobilizowany w 1921 

r. i przydzielony do 44 pp., później 71 pp.  

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy Szkole Podoficerów 

Zawodowych Piechoty nr 8 w Grudziądzu w 1929 r. - porucznik rezerwy. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie – w 1922 r. Uczył w 

szkołach powszechnych, był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Suchowoli pow. 

sokolski. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w 81 pp. w 
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Grodnie. W walkach pod Lwowem został ranny i dostał się do sowieckiej niewoli, 

gdzie zginął wiosną w 1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Odnalezione dokumenty osobiste znajdują się w filii Muzeum 

Górnośląskiego w Sosnowcu. Wpisany na Listę Starobielska pod nrem 2083.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 71; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 79-80. 
 

MUSIOŁ EMANUEL, 

Urodzony w 1907 r., zamieszkały w Suchej Średniej. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął w 1943 

r. – nieznane są nazwa miejsca uwięzienia oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 164; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 180. 

 

MUSIOŁ PAWEŁ, 

Urodzony 15.12.1905 r. w Lesznej Górnej, zamieszkały w 

Wędryni (nr 115). Po ukończeniu polskiego gimnazjum w 

Cieszynie, studiował literaturę i język polski na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. Studia te ukończył doktoratem. 

Podczas studiów prowadził bardzo aktywną działalność wśród 

akademickiego grona młodzieży – głównie w stowarzyszeniu 

akademików ze Śląska Cieszyńskiego w tzw. „Zniczu”, założyciel 

pisma „ZNICZ”.  

Studia ukończył w 1930 r. i rozpoczął pracę nauczyciela w szkołach średnich w 

Tarnowskich Górach, Chorzowie a później w Mysłowicach. W 1933 r. powołany do 

odbycia zasadniczej służby wojskowej, a po jej odbyciu, nie wrócił już do zawodu 

nauczycielskiego. Odznaczał się talentem organizatorskim, a także uznawany za 

krytyka literackiego. Był autorem wielu prac publicystycznych dotyczących 

polityki, historii, literatury dawnego piśmiennictwa Śląskiego. Zmobilizowany w 

1939 r. jako oficer rezerwy, brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do 

niewoli, skąd uciekł i wrócił w rodzinne strony, gdzie niemal natychmiast i z dużym 

zaangażowaniem podjął się z inż. Fr. Kwaśnickim i Korblem zorganizowania 

podziemnej organizacji militarnej - Związek „Odwetu”, będącej częścią składową 

TOW (Tajna Organizacja Wojskowa) i TON (Tajna Organizacja 

Niepodległościowa) na Śląsku Cieszyńskim. W tym samym czasie powstała na 

Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu - Organizacja Orła Białego. Do OOB włączono śląski 

rejon dywersji pozafrontowej. Od 11.11.1939 r. Związek „Odwetu” (ZO) stanowił 

część składową ZWZ/AK. Śląsk Cieszyński z Zaolziem wydzielony był jako 

inspektorat samodzielny, na czele którego stał dr Paweł Musioł. Po przejściu na inne 

stanowisko, dowódcą Inspektoratu Cieszyńskiego został inż. Kwaśnicki, pseud. 

„Rawicz”, a dowódcą Obwodu Zaolziańskiego został Józef Kominek z Karwiny 

pseud. „Stefan”. W styczniu 1941 r. gestapo przy pomocy konfidentów i zdrajców 

wpadło na ślad antyfaszystowskiej organizacji narodowo-wyzwoleńczej - Tajnej 

Organizacji Niepodległościowej w Cieszynie, i w tym samym roku aresztowano 

członków jej sztabu. Wywiad gestapo wytropił także miejsce ukrywania się dr. 

Musioła, więc 3.03.1941 r. został aresztowany w Wędryni. Wpierw uwięziony w 

Cieszynie, a stamtąd przewieziony do Zwickau, następnie do Bytomia i ostatecznie 
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do więzienia w Katowicach – gdzie skazany został na karę śmierci. Zginął 

19.02.1943 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: J. Burek, nauczyciel, były więzień obozów koncentracyjnych - wywiady i opracowania z zasobów 
archiwum Kongresu Polaków w RC w Cieszynie; 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. 38; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (085). 
 

MUSIOŁEK EMIL, 

Urodzony 24.08.1897 r. w Łąkach i zamieszkały w tej miejscowości, ślusarz w 

kopalni „Gabriela” w Karwinie. Aresztowany przez gestapo 25.09.1939 r. – 

więziony we Frysztacie, tam ciężko pobity pod zarzutem że strzelał do niemieckiego 

wojska. Na skutek pobicia, zmarł 6.07.1940 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (136). 

 

MUTH STANISŁAW, 
Urodzony 23.04.1903 r. w woj. poznańskim, zamieszkały w Trzyńcu, syn 

Kazimierza i Barbary z d. Pflaum. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. 

Zginął z wyroku wydanego na posiedzeniu sądu doraźnego z dnia 4.12.1942 r. 

(zginął tego samego dnia). Według wystawionego aktu zgonu nr 42936/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:47, 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. 846; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1945, s. 102. 
 

MYNARZ RAJNER, 

Urodzony 1.12.1888 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości do 1920 r., 

później mieszkaniec Trzebini, narodowości polskiej, syn Wincentego i Karoliny z d. 

Swaczyna, urzędnik. Aresztowany 21.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

12629. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 

14.09.1940 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 

 

MYRDACZ MILDA, 

Urodzona 14.10.1914 r. w Suchej Górnej i zamieszkała w tej 

miejscowości, nauczycielka. Aresztowana w Wiedniu w 1943 r. - 

podejrzana o działalność konspiracyjną i więziona w 

Landesgericht w Wiedniu. Tam osądzona i skazana na karę 

śmierci, a później wyrok zmieniono na dożywotnie więzienie. 

Odzyskała wolność w 1945 r. wyzwolona przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (498). 
 

MYSZKOWIEC (MISZKOWIEC) FRANCISZEK, 

Urodzony 8.08.1898 r. w Mariańskich Górach, zamieszkały w Pietwałdzie, górnik. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziony do 

więzienia w Rawiczu, gdzie zginął 9.06.1943 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 
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MYTYCH WŁADYSŁAW, 

Urodzony 24.12.1907 r. w Bartkowicach pow. rzeszowski, zamieszkały w Porębie, 

narodowości polskiej, robotnik, Aresztowany za przynależność do nielegalnej 

organizacji ruchu oporu – organizacji komunistycznej KPCz. Zastrzelony 

12.01.1945 r. w Orłowej. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 163; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 154. 
 

NACHER HERYK, 

Urodzony 21.06.1902 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

NADEL EMILIA, 

Urodzona 30.04.1914 r., zamieszkała w Nowym Boguminie, farmaceutka. Aresztowana 

w 1940 r. z powodu czystek rasowych i deportowana do skupiska Żydów w Będzinie42. 

Tam zginęła w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

NADEL HERMINA, 

Urodzona 26.01.1882 r. we Lwowie, zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana 

w 1940 r. z powodu czystek rasowych i deportowana do skupiska Żydów w Będzinie, 

gdzie zginęła w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

NADEL HILDA, 
Urodzona 28.01.1907 r. w Szonychlu, zamieszkała w Nowym Boguminie, lekarka 

(PhDr.). Aresztowana w 1940 r. z powodu czystek rasowych i deportowana do skupiska 

Żydów w Będzinie, gdzie zginęła w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

NADEL LOLA, 

Urodzona 21.0.1904 r. w Bystrej pow. bielski, zamieszkała w Nowym Boguminie, 

profesorka (PhDr.). Aresztowana w 1940 r. z powodu czystek rasowych i deportowana 

do skupiska Żydów w Będzinie, gdzie zginęła w nieustalonych okolicznościach. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 
 

NAJDER PIOTR, 

Urodzony 26.06.1881 r. w Wielkich Drogach k/Wadowic, zamieszkały w Karwinie 

II, narodowości polskiej, górnik emeryt. Od początku okupacji hitlerowskiej działał 

w ruchu oporu. Aresztowany 13.05.1941 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w 

Katowicach gdzie zginął 14.07.1942 r. – przez ścięcie gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski 

Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 34; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; 

                                                      
42 Patrz – Objaśnienia wybranych nazw i skrótów. 
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Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (060); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 
latach 1939-1945, s. 86. 

 

NAPIERAŁA LUDWIK, 

Urodzony 26.08.1902 r. w Cieszynie, syn Rocha i Marianny. W Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) służył od 1.08.1925 r., początkowo w Katowicach 

- w III Komisariacie do 15.10.1929 r., później w Komendzie Rezerwy do 1.02.1930 

r., następnie w I Komisariacie do 1.05.1930 r. i dalej, przeniesiony na Posterunek w 

Kochłowicach pow. katowicki, gdzie służył do 15.05.1930 r. Stamtąd skierowany do 

Komisariatu Kolejowego w Katowicach. Od 21.12.1938 r. do wybuchu wojny pełnił 

służbę w Komisariacie Cieszyn. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym 

wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był 

ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym 

mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. 

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 019/3 z 7.04.1940, poz. 47, t. 779. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 133. 
 

NARDEILI RYSZARD, 

Urodzony 15.08.1892 r. w Karwinie, zamieszkały w Starym Mieście, narodowości 

polskiej, kierowca. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie 

zginął 1.04.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 178; S. Zahradnik, Zaolziańskie 
ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 168. 

 

NASCH ALFRED, 

Urodzony 5.11.1922 r. w Ostrawie Śl., zamieszkały w Nowym Boguminie, 

automechanik. W 1942 r. z powodu czystek rasowych przetransportowany do 

Polski, uwięziony w Nisku n. Sanem. Uciekł stamtąd ukrywając się w lasach między 

Sanem i Bugiem. W nieznanych okolicznościach dostał się do Związku 

Radzieckiego i tam wstąpił do brygady czechosłowackiej gen. Swobody. Zginął w 

1944 r. w walce z hitlerowcami w okolicach Sokołowa. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (131); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 167. 

 

NASCH OSKAR, 

Urodzony 5.08.1885 r. w Skrzeczoniu, zamieszkały w Pudłowie. Aresztowany w 

1940 r. z powodu czystek rasowych i przetransportowany do Polski, uwięziony w 

KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r. (prawdopodobnie w gazowej komorze). 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 167. 

 

NASCH RITA, 
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Urodzona 9.03.1924 r. w Ostrawie Śl., zamieszkała w Pudłowie. Aresztowana w 

1940 r. z powodu czystek rasowych i przetransportowana do Polski, uwięziona w 

KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 167. 

 

NASCH KAMILA z d. STEIHART, 

Urodzona 13.02.1888 r. w Przerowie, zamieszkała w Pudłowie. Aresztowana w 

1940 r. z powodu czystek rasowych i przetransportowana do Polski, uwięziona w 

KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 167. 

 

NAVAI EMANUEL, 

Zamieszkały w Orłowej. Aresztowany z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 15.05.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziony do getta w Zawierciu i tam zginął – nieznane są data oraz okoliczności 

śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 150. 

 

NAVAI ANIONIE, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 15.05.1940 r. w transporcie zbiorowym 

przewieziona do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności 

śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 
 

NAWRAT JÓZEF, 

Urodzony 24.01.1896 r. w Cieszynie, syn Pawła i Marii. Do 

14.07.1922 r. służył w Żandarmerii Krajowej Księstwa 

Cieszyńskiego, skąd w stopniu starszego posterunkowego 

przeszedł do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.). Do 

19.06.1928 r. pełnił służbę w ekspozyturze śledczej w 

Królewskiej Hucie, następnie do 31.12.1931 r. w służbie śledczej 

w Komisariacie w Bielsku.  

Od września 1937 r. do 20.12.1938 r. pełnił obowiązki w Komisariacie w Rybniku, 

skąd został przeniesiony do Wydziału Śledczego we Frysztacie. Tam służył do 

wybuchu wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. – 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wysłał do rodziny wiadomość z Ostaszkowa z datą 1.12.1939. 

Wpisany na LW z Ostaszkowa 020/2 z 9.04.1940, poz. 19, t. 690. 
Bibliografia: Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 133. 
 

NEIGER ADOLF, 
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Urodzony 13.08.1926 r., zamieszkały w Nowym Boguminie. Aresztowany z 

powodu czystek rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i 

okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

NEIGER ANNA, 

Urodzona 11.02.1896 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona 

do więzienia w Andrychowie, a następnie do Wadowic, gdzie zginęła w 1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

NEIGER ZUZANA, 

Urodzona 16.07.1931 r., zamieszkała w Nowym Boguminie. Aresztowana z powodu 

czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona 

do więzienia w Andrychowie, następnie do Wadowic, gdzie zginęła w 1942 r.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134. 

 

NEKOLA JÓZEF, 

Urodzony 22.08.1901 r. w Orłowej, zamieszkały w Morawskiej Ostrawie, syn Jana i 

Marii z d. Nawratil, narodowości polskiej, profesor. Przed wojną członek 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członek Obrony Narodowej. Aresztowany 

10.04.1942 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 11.09.1942 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 63346. Zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 34787/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 9:05, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie 

opłucnej). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 277; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 
Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

NEMETH ALEKSANDER, 

Urodzony 5.01.1902 r. w Karwinie, zamieszkały w Orłowej (nr 809), do wybuchu 

drugiej wojny światowej - urzędnik Spółki Brackiej. Aresztowany przez gestapo 

31.10.1942 r. i więziony w piwnicy ratusza w Karwinie, gdzie zginął rozstrzelany 

3.11.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (062). 
 

NEUDEROWA HERMINA, 

Urodzona 5.03.1885 r. w Krzeszowicach k/Krakowa, zamieszkała w Karwinie (nr 

1878). Aresztowana już w 1939 r. z powodu czystek rasowych – wywieziona do 

obozu koncentracyjnego o nieustalonej nazwie, gdzie zginęła. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (062). 
 

NEUMANN EMIL, 

Urodzony w 1887 r., zamieszkały w Darkowie, narodowości niemieckiej, lekarz. W 

okresie okupacji działał w ruchu oporu na Zaolziu. Aresztowany i zabity 1.03.1944 

r. przez gestapo w Stanisławicach. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 59. 
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NEMETH ALEKSANDER, 

Urodzony 5.01.1902 r. we Frysztacie, urzędnik, zamieszkały w Karwinie, 

narodowości polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 31.10.1942 r. i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, gdzie 

zginął 3.11.1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 112; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 
 

NEMETH HENRYK, 

Urodzony w 1908 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II, górnik kopalni „Jan”. 

Aresztowany przez gestapo w 1942 r. – nieznane miejsce uwięzienia. Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (157). 
 

NEMETH RUDOLF, 

Urodzony 18.04.1904 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 39). Od 

początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo 

13.03.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie 

przetransportowany do KL Gross-Rosen, i dalej do KL Buchenwald. Więziony do 

końca wojny - wrócił do domu 25.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (157). 
 

NERSEL HELENA, 

Urodzona 10.10.1913 r. we Frysztacie i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana w 

listopadzie 1939 r. z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do getta w Zawierciu, skąd 

przesłana została do KL Auschwitz gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności 

śmierci tej więźniarki.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

NESSELROTH OTTO, 

Urodzony 20.02.1909 r., zamieszkały w Pudłowie. Aresztowany z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 

zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci 

tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 167. 
 

NEUBERGER FANNY, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, a stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 

 

NEUFELD IZAK, 

Urodzony w 1910 r. w Chorzowie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Pod koniec 

1939 r. z powodu czystek rasowych przewieziony do Tarnowa, gdzie zginął 

15.09.1942 r. – zastrzelony. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
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NEUFELD LEONTYNA, 

Urodzona w 1872 r., zamieszkała w Szumbarku. Aresztowana z powodu czystek 

rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 187. 

 

NEUFELD LILA, 

Zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana jako 7-letnia dziewczynka razem z 

rodzicami i z powodu czystek rasowych przetransportowana do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data 

i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

NEUFELD MARIA, 

Urodzona 15.06.1912 r. w Cieszynie, zamieszkała w Czeskim Cieszynie. 

Aresztowana z powodu czystek rasowych i przetransportowana do więzienia lub 

obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia 

oraz data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

NEUFELD ROZALIA, 

Urodzona w 1938 r., zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Wraz z rodzicami z 

powodu czystek rasowych przetransportowana w 1939 r. do Tarnowa, gdzie zginęła 

w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 56. 
 

NEUFELD SAMUEL, 

Urodzony w 1872 r., zamieszkały w Szumbarku. Aresztowany z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 

zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci 

tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 187. 

 

NEUFELD ZYGMUND, 

Urodzony w 1868 r., zamieszkały w Szumbarku. Aresztowany z powodu czystek 

rasowych i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie 

zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci 

tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 187. 

 

NEUGEBOREN FANNY, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 

 

NEUGEBOREN FRYDA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 



 354 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 
 

NEUGER HELENA, 

Urodzona 7.03.1915 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie II (nr 1671). 

Aresztowana 12.07.1943 r. i przetransportowana do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Odzyskała wolność 

1.05.1945 r. Wróciła do domu 20.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (157). 

 

NEUGER HILDA, 

Urodzona 7.03.1920 r. w Karwinie i zamieszkała w Karwinie II (nr 1671). 

Aresztowana 12.07.1943 r. i przetransportowana do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Odzyskała wolność 

1.05.1945 r. Wróciła do domu 20.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (157). 

 

NEUGER JÓZEF, 

Urodzony 14.12.1887 r. w Skawinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 1671). 

Aresztowany 25.10.1939 r. z powodu czystek rasowych i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa więzienia lub obozu w 

którym był więziony do końca wojny tj. 1.05.1945 r. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie, wrócił do domu 1.05.1946 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109, Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, 

Karwina cz.1 (157). 
 

NEUGER MINA, 

Urodzona 5.03.1885 r. w Krzeszowicach, zamieszkała w Karwinie. Aresztowana z 

powodu czystek rasowych w listopadzie 1939 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Gross-Rosen, 

gdzie zginęła – nieznane są data i okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 

 

NEUHOF MARTA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziona 

do getta w Zawierciu gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 

 

NEUMANN EMIL, 

Urodzony 13.03.1897 r. w Darkowie i tam zamieszkały, doktor medycyny. 

Zastrzelony 1.03.1944 r. w Stanisławicach - za antyfaszystowskie poglądy. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 65; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, 
cz.4 (138). 

 

NEUMANN LEON, 

Urodzony 26.01.1906 r. w Rychwałdzie, zamieszkały we Frysztacie. Przeniósł się w 

okresie okupacji hitlerowskiej do Polski – gdzie zginął, nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci tej osoby. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 
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NEUMANN RUTH, 

Urodzona 18.05.1913 r. w Opawie, zamieszkała we Frysztacie. Aresztowana z 

powodu czystek rasowych i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do getta w Terezinie. Następnie przesłana do KL 

Auschwitz, gdzie zginęła – nieznane są data oraz okoliczności śmierci tej więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83. 

 

NĘDZA JULIAN, 

Urodzony w 1900 r., zamieszkały w Orłowej, nauczyciel. Aresztowany i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 28.08.1942 r. – przez ścięcie 

gilotyną. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut 

Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 34; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-

1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145. 
 

NICIELNIK JAN, 

Urodzony w Nawsiu i zamieszkały w tej miejscowości. Wysłany na przymusowe 

roboty do Niemiec w Watenstedcie, gdzie zginął 5.05.1944 r. - w nieustalonych 

okolicznościach.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (084). 
 

NIEBORAS ADAM, 

Urodzony 6.07.1922 r. w Milikowie i zamieszkały w tej miejscowości (nr 143), 

hutnik. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niska 

k/Rottenberga. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (423). 

 

NIEBRÓJ STANISŁAW, 

Urodzony 25.01.1901 r. w Lutyni Polskiej, syn Karola. W 1919 r. ukończył polskie 

gimnazjum w Orłowej. W 1926 r. uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 1936 r. na tym samym 

uniwersytecie dyplom magistra praw. Na studiach był członkiem PPS i działał w jej 

sekcji akademickiej. W latach 1918-1920 służył w Wojsku Polskim. Po odbyciu 

stażu podyplomowego w Szpitalu Spółki Brackiej, od 1928 r. lekarz Kasy Chorych 

w Zebrzydowicach, a od 1932 r. lekarz Spółki Brackiej w Niedobczycach 

k/Rybnika. W 1938 r. powrócił na Zaolzie, gdzie został zastępcą lekarza naczelnego 

Zakładu Ubezpieczeń Górników i Hutników w Karwinie. Udzielał się czynnie w 

Polskim Czerwonym Krzyżu i Macierzy Szkolnej. Aresztowany w 1940 r. przez 

hitlerowców – nieznane miejsce uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. W latach 1945-1946 był lekarzem praktykującym w Lutyni 

Polskiej, jednak wobec przyznania Zaolzia Czechosłowacji, zmuszony był do 

przeniesienia się do Niedobczyc, jako lekarz kopalniany. Od 1947 r. współpracował 

z Instytutem Naukowo-Badawczym Przemysłu Węglowego w Katowicach, a od 

1951 r. kierownik Oddziału Inspekcji Ochrony i Higieny Pracy w tym instytucie. 

Zmarł 24.12.1951 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., 179. 

 

NIEDOBA ADAM, 
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Urodzony w 1882 r. w Gródku (nr 72) i tam zamieszkały. Aresztowany 24.09.1943 

r. przez gestapo z płonącego domu Franciszka Gomoli z Gródka – w domu tym była 

ostoja partyzantów „forteca górecka”. Był ciężko chory, a mimo to męczony 

przesłuchaniami przez gestapo. Zmarł 26.12.1943 r. w Nawsiu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (084). 

 

NIEDOBA ADAM, 

Urodzony 15.07.1897 r. w Nieborach i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik – 

hutnik w Trzyńcu. Aresztowany przez gestapo 10.12.1939 r. i uwięziony w 

Cieszynie. Zwolniony do domu 9.06.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (343). 

 

NIEDOBA ADAM, 

Urodzony 16.06.1902 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 175), 

hutnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego 

– nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (273). 
 

NIEDOBA ADAM, 

Urodzony 10.07.1906 r. w Nawsiu (nr 15) i tam zamieszkały. Kierownik szkoły w 

Wiśle (brat Władysława Niedoby „Gorola”, kierownika Sceny Polskiej w Czeskim 

Cieszynie). Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – został 

ciężko ranny. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo z Nawsia, przewieziony do 

więzienia w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 

20.01.1941 r. – ukrywał się w Generalnej Guberni aż do końca wojny. Po wojnie 

kierownik szkoły w Wiśle Głębce. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101). 
 

NIEDOBA ANNA, 

Urodzona w Nawsiu i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana i więziona w 

grudniu 1943 r. przez gestapo w związku z akcją partyzancką Franciszka Gomoli 

mającej miejsce 24.09.1943 r. w Gródku. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (101). 
 

NIEDOBA EMIL, 

Urodzony w 1897 r. w Nawsiu (nr 112) i tam zamieszkały, rolnik. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony z własnego gospodarstwa wraz z dosyć liczną rodziną (10 osób): 

żona Ewa (ur. 1893 r.), syn Jan (ur. 1911 r.), córka Zuzanna (ur. 1913 r.), syn Emil 

(ur. 1922 r.), syn Paweł oraz inni członkowie rodziny. Ich gospodarkę przejął 

osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na 

okres trwania okupacji hitlerowskiej, lecz po wojnie wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (102). 

 

NIEDOBA EMIL, 

Urodzony w 1922 r. zamieszkały w Nawsiu (nr 112), syn Emila i Ewy (kawaler). 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa razem z rodzicami i 
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rodzeństwem. Ich gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie 

wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej, lecz po 

wojnie wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (102). 

 

NIEDOBA EWA, 

Urodzona 1893 r., zamieszkała w Nawsiu (nr 112), żona Emila. Wywłaszczona oraz 

wysiedlona z własnego gospodarstwa wraz z dosyć liczną rodziną – 10 osób (patrz 

biogram Emila ur. 1897 r.). Ich gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez 

Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania okupacji 

hitlerowskiej, lecz po wojnie wrócili do swojego domu zdewastowanego i 

rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (102). 

 

NIEDOBA FERDYNAND, 

Urodzony w 1929 r. w Mostach (nr 263) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej 

miejscowości, brat Emila (ur. w 1926 r.), nauczyciel. Wywieziony na przymusowe 

roboty do Niemiec. Nieznany jest dalszy jego los. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (279). 

 

NIEDOBA IZYDOR, 

Urodzony w 1899 r. zamieszkały w Jabłonkowie, narodowości polskiej. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął w 1945 r. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72. 
 

NIEDOBA IZYDOR, 

Urodzony w 1904 r. w Jabłonkowie-Witaliszów i zamieszkały w tej miejscowości, 

kupiec. Aresztowany przez hitlerowców już 2.09.1939 r. i po krótkotrwałym 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Dachau, gdzie przebywał od 1939 do 1944 r. Po wypuszczeniu 

z obozu wcielony natychmiast przymusowo do wojska niemieckiego. Zginął – 

nieznana data śmierci. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (017, 031). 

 

NIEDOBA JAN, 

Urodzony w Jabłonkowie-Bieda, i zamieszkały w tej miejscowości. Wywłaszczony, 

pozbawiony prawa własności oraz wysiedlony ze swego gospodarstwa wraz z 

rodziną (6 osób). Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania okupacji 

hitlerowskiej. Po kapitulacji Niemiec i zakończeniu okupacji wrócili do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (059). 

 

NIEDOBA JAN, 

Urodzony 12.06.1877 r. w Nawsiu, zamieszkały w Jabłonkowie (nr 195), ślusarz. 

Wywłaszczony 12.01.1941 r., pozbawiony prawa własności oraz wysiedlony wraz z 

żoną z własnego gospodarstwa. Wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - 

Polenlager nr 169 Klain Gorschütz (Gorzyczki), gdzie przebywał od 12.01.1941 do 
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10.01.1945 r. Po kapitulacji Niemiec w 1945 r. wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (057, 059). 
 

NIEDOBA JAN, 

Urodzony w 1911 r. zamieszkały w Nawsiu (nr 112), syn Emila i Ewy. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa razem z rodzicami, 

rodzeństwem a także własną rodziną (4 osoby). Ich gospodarkę przejął osadnik 

sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres 

trwania okupacji hitlerowskiej. Po kapitulacji Niemiec w 1945 r. wrócili do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (102). 
 

NIEDOBA JAN, 

Urodzony 30.06.1924 r., zamieszkały w Jabłonkowie (nr 195), syn Jana i Janiny. 

Wywłaszczony oraz wysiedlony 12.01.1941 r. z rodzicami do Dziećmorowic, zaś od 

1.05.1941 r. wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 168 

Gross Gorschütz (w Gorzycach). Dnia 1.05.1941 r. uciekł gestapowcom i ukrywał 

się, podejmując pracę na kolei w Karwinie pod zmienionym nazwiskiem. Następnie 

ukrywał się w lesie przy partyzantach od 6.01.1945 do 1.05.1954 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (057). 

 

NIEDOBA JAN, 

Urodzony 22.02.1925 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 57). Jako 

15-to letni chłopak w 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Niemiec. Stamtąd, przymusowo wcielony do Niemieckiego wojska (bez Volkslisty) 

i skierowany w 1944 r. na front zachodni – tam w okolicach Francji zginął. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (123). 

 

NIEDOBA JANINA, 

Urodzona 1.04.1888 r., zamieszkała w Jabłonkowie (nr 195), żona Jana (ur. 1877 r.). 

Wywłaszczona oraz wysiedlona 12.01.1941 r. z własnego gospodarstwa wraz z 

mężem i dziećmi - 7 osób. Wywiezieni do niemieckiego obozu dla Polaków - 

Polenlager nr 168 Gross Gorschütz (w Gorzycach), gdzie przebywali od 12.01.1941 

r. do 10.01.1945. Po zakończeniu okupacji wrócili do swojego domu 

zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (057, 059). 
 

NIEDOBA JÓZEF, 
 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 12.02.1900 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości – dzielnica 

Nowosady (nr 272). Aresztowany 24.09.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 8.10.1943 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 
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Auschwitz. Dnia 8.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

156753. Od 1.11.1943 r. przeniesiony, lecz w ewidencji obozowej brak jest 

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

r., s. 411; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (190); informacja uzupełniona o dane z APMA-B. 

 

NIEDOBA JÓZEF, 

Urodzony 26.01.1906 r. w Jabłonkowie (nr 86) i tam zamieszkały. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca jego uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie i wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (059). 

 

NIEDOBA KAROL, 

Urodzony 5.11.1909 r., zamieszkały w Jabłonkowie (nr 195), syn Jana i Janiny. 

Wraz z rodzicami wysiedlony z własnego gospodarstwa. Mógł wprawdzie pozostać 

w Jabłonkowie, lecz bez możliwości zamieszkiwania w swoim domu. Nie wiadomo 

jaki był dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (057). 

 

NIEDOBA LUDWIK, 

Urodzony 28.08.1928 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 72), syn 

Adama (ur. 1899 r.), górnik w Karwinie. Aresztowany w 1944 r. i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca jego uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie i wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (273). 
 

NIEDOBA MARIA, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona 1.12.1913 r. w Jabłonkowie (nr 195) 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 w 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, 

przesłana do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka 

nr 66312. Zmarła na tyfus 12.03.1944 r.  
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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. 
 

NIEDOBA PAWEŁ, 

Urodzony i zamieszkały w Nawsiu, syn Emila i Ewy (kawaler). Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z rodzinnego gospodarstwa razem z rodzicami i rodzeństwem. Ich 

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Nie wiadomo gdzie 

zostali przeniesieni na okres trwania okupacji hitlerowskiej, lecz po wojnie (w 1945 

r.) wrócili do swojego domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (102). 
 

NIEDOBA RUDOLF, 

Urodzony w 1915 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 158), rolnik małoobszarowy, urzędnik w MRN w Nydku. 

Podczas aresztowania przez gestapo 3.09.1943 r., w sprzyjających 

warunkach powiodła się jego ucieczka i przystąpił do 

partyzantów, walcząc w ich szeregach z hitlerowskim okupantem 

do 1.05.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (190).  

 

NIEDOBA STANISŁAWA, 

Urodzona 6.12.1930 r. w Jabłonkowie (nr 195), i zamieszkała w tej miejscowości, 

córka Jana i Janiny. Nauczycielka w Bukowcu. Wraz z rodzicami 12.01.1944 r. 

przetransportowana do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 168 Gross 

Gorschütz (Gorzyce) Przebywała w tym obozie do 10.01.1945 r. - wróciła z 

rodzicami do swojego domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (057, 070). 
 

NIEDOBA WŁADYSŁAW, 

Urodzony 22.03.1914 r. w Nawsiu (nr 14) i tam zamieszkały, syn 

Pawła i Ewy. W okresie międzywojennym kierownik zespołu 

„Gorola”, kierownik Sceny polskiej. Zmobilizowany, brał udział 

w kampanii wrześniowej w 1939 r. - dostał się aż w okolice 

Kijowa. Wrócił do domu 6.02.1940 r. z wojennej tułaczki, i 

aresztowany został już następnego dnia tj. 7.02.1940 r. o 5-tej 

rano.  

Więziony jeden miesiąc w więzieniu lokalnym w Jabłonkowie, trzy miesiące w 

więzieniu gestapo w Cieszynie. Po zwolnieniu 7.06.1940 r. wysłany na przymusowe 

roboty do Niemiec – gdzie przebywał do końca okupacji. Wrócił w maju 1945 r. Po 

powrocie znowu zaangażował się w działalność kulturalną na Śląsku Cieszyńskim. 

Postscriptum. Przebywając w więzieniu w Jabłonkowie, zapamiętał następujących 

współwięźniów: adwokata z Jabłonkowa – Franciszka Hanaka, nauczyciela z 

Nawsia - Karola Heczkę, nauczyciela wychowania fizycznego - Witolda 

Słowiaczka, nauczyciela z Nawsia – Karola Bocka, Alojzego Lipowskiego z 

 

 



 361 

Jabłonkowa. Z Cieszyńskiego więzienia: ks. Józefa Bergera, oraz dyrektora Józefa 

Prymusa. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (058, 059, 102). 
 

NIEDOBA ZUZANNA, 

Urodzona w 1913 r. zamieszkała w Nawsiu (nr 112), córka Emila i Ewy. 

Wywłaszczona oraz wysiedlona z rodzinnego gospodarstwa razem z rodzicami, 

rodzeństwem oraz własną rodziną. Ich gospodarkę przejął osadnik sprowadzony 

przez Niemców. Nie wiadomo gdzie zostali przeniesieni na okres trwania okupacji 

hitlerowskiej, lecz po wojnie wrócili do swojego domu zdewastowanego i 

rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (102). 
 

NIEDŹWIEŹ ALOJZY, 
Urodzony 19.05.1908 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 486), syn Karola i Anny z d. Ziętek, 

narodowości polskiej, urzędnik. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działał w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany 25.08.1943 r. i po uwięzieniu przez 

gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginał 29.11.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 33231/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:38, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

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

r., s. 699; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 231; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (211); Ofiary 
Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 70; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 
 

NIEMCZYK ARTUR, 

Urodzony 5.01.1908 r. w Karwinie, fryzjer. Wywłaszczony oraz wysiedlony z 

własnego budynku. Przetransportowany do niemieckiego obozu dla Polaków - 

Polenlager nr 32 w Oderberg (w Boguminie). Nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (157). 

 

NIEMCZYK HENRYK, 

Zamieszkały w Stonawie-Stawy, górnik, ojciec Rudolfa. Wywłaszczony oraz 

wysiedlony z własnego domu – przeniesiony do innego miejsca zamieszkania, 

nieznanego, nieustalonego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (061). 

 

NIEMCZYK HENRYK, 

Urodzony 9.07.1910 r. w Karwinie, zamieszkały w Łąkach, 

malarz pokojowy. Aresztowany 5.02.1942 r. i po uwięzieniu 

przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 23761. Odzyskał wolność 

5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (143). 
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NIEMCZYK HENRYK, 

Urodzony 1.07.1921 r. w Karwinie II i zamieszkały w tej miejscowości. Podczas 

okupacji hitlerowskiej wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Blechhammer – Blachowni. Zmarł 8.01.1945 r. w Ernfost k/Blachowni - wskutek 

ciężkiego zranienia podczas eksplozji bomby lotniczej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (062). 

 

NIEMCZYK KAROL, 

Urodzony w 1900 r. w Nieborach i zamieszkały w tej miejscowości, hutnik. 

Aresztowany przez gestapo w 1940 r. i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia tego więźnia. Przeżył 

hitlerowskie zniewolenie i w 1945 r. wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (352). 

 

NIEMCZYK RUDOLF, 

Urodzony w 1917 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, absolwent polskiego gimnazjum w Orłowej - matura w 1935 r., a po 

maturze studiował weterynarię we Lwowie. W dniu wybuchu wojny 1.09.1939 r. 

uciekł do Grecji, stamtąd dostał się do Francji i wstąpił do WP. W czasie walk 

dostał się do niewoli, z której próbował ucieczki, ale schwytany – przekazany do 

obozu koncentracyjnego, gdzie zginął w 1940 r.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (020); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 171. 

 

NIEMCZYK TADEUSZ, 

Urodzony 17.10.1919 r., zamieszkały w Stonawie, narodowości 

polskiej. Drużynowy organizacji harcerskiej w Stonawie. 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 ERWIN, 

Urodzony w 1906 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości, nauczyciel. 

Aresztowany już 13.10.1939 r. i więziony we Frysztacie do 23.10.1939 r. Nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (497). 

 

NIEMIEC FRANCISZEK, 

Urodzony 4.05.1900 r. w Stonawie i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej, kupiec. Aresztowany przez 

gestapo w Wiśle Wielkiej pow. pszczyński i tam 7.10.1939 r. 

rozstrzelany.  
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (024); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 171. 
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NIEMIEC HENRYK MARIAN, 

Urodzony 23.06.1898 r. w Suchej Górnej, 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”, drużyny 

harcerskiej „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.  

Zgłosił się do armii polskiej. Został przydzielony do Pułku im. Francesco Nullo jako 

dowódca kompanii. 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. Ostatnio 

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. 

 

NIEMIEC JAN, 

Urodzony w Stonawie, zamieszkały w Ligocie (nr 36), kolejarz w Cieszynie. 

Aresztowany 1.10.1939 r. przez gestapo w Bydgoszczy. Więziony od 1.10.1939 – 

1.10.1940 r. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (110). 

 

NIEMIEC JAN, 
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Urodzony 16.10.1900 r. w Wędryni, syn Jana i Zuzanny z d. Kantor, narodowości 

polskiej, zamieszkały w Łyżbicy, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany 17.05.1943 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

zakończonym śledztwie, przeniesiony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

29.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24165/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:10, 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. 163; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 
1939-1945, s. 125. 
 

NIEMIEC JAN, 

Urodzony 4.08.1919 r. w Karwinie II, zamieszkały w Rybniku, 

narodowości polskiej, inż. górniczy. Absolwent Polskiego 

Gimnazjum w Orłowej, następnie student filozofii Uniwersytetu 

w Warszawie. Aresztowany 12.04.1940 r. w Karwinie, więziony 

przez krótki okres w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.  

Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (159). 

 

NIEMIEC JÓZEF, 

Urodzony i zamieszkały w Podoborzu (nr 28), ślusarz maszynowy. Aresztowany za 

odmowę przyjęcia Volkslisty i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (115). 

 

NIEMIEC JÓZEF, 

Urodzony 3.03.1896 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie-Granica (nr 507). 

Aresztowany 27.10.1942 r. i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia tego więźnia. 

Zwolniony do domu 9.05.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (159). 
 

NIEMIEC RUDOLF, 

Urodzony 13.12.1921 r. w Suchej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości (nr 273). 

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Szczecinie. Od 1941 r. wysłany przez 

Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec w Rathenow/Havel. Był 

zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej powołanej do życia w 1940 

r. przez inż. Kominka – na Śląsku Cieszyńskim. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie 

– wrócił do domu z robót przymusowych w 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (497). 

 

NIEMIEC WINCENTY, 

 



 365 

Urodzony 8.07.1921 r. w Sobieszowicach Górnych i zamieszkały w tej 

miejscowości, urzędnik pocztowy. Aresztowany przez gestapo 15.12.1943 r. i 

więziony kolejno: we Wrocławiu, a stamtąd przeniesiony do KL Gross-Rosen. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu 15.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (616). 

 

NIEMIECZEK KAROL, 

Urodzony 26.12.1912 r. w Rychwałdzie, zamieszkały w Gródku (nr 153), hutnik. 

Aresztowany przez gestapo 8.03.1942 r. i więziony w Cieszynie (6 tygodni), stamtąd 

przewieziony do Raciborza (4 dni), do Bytomia (4 dni), do KL Auschwitz (3 

tygodnie). Następnie, przeniesiony do KL Gross-Rosen. Zwolniony z obozu 

17.09.1942 r. – wrócił do domu, nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (273). 

 

NIEROSTEK JÓZEF ks., 
Urodzony 16.05.1901 r. w Suchej Średniej, narodowości polskiej. 

Do gimnazjum uczęszczał w Cieszynie, a po jego ukończeniu 

studiował na wydziale teologicznym w Warszawie. Po 

kilkumiesięcznej praktyce u ks. seniora Michejdy w Trzyńcu, 

został wybrany drugim pastorem parafii w Cieszynie. Nauczyciel 

Publicznej Szkoły Powszechnej w Trzyńcu, redaktor, wielki 

przyjaciel młodzieży. 

W 1926 r. założył koła młodzieży ewangelickiej - wpierw w Cieszynie, a następnie w 

sąsiednich wioskach. W 1934 r. z przeszło 2500 członków kół młodzieżowych doszło 

do założenia ogólnopolskiego Związku Młodzieży Ewangelickiej. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. W miejscowościach w których 

przebywał organizował pomoc materialną dla rodzin aresztowanych, a nawet zbyt 

łatwowierny, udzielił pomocy konfidentowi, który podawał się za zbiegłego więźnia 

z KL Auschwitz. Aresztowany dwukrotnie. Już w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej został aresztowany i przetrzymywany w więzieniu w Trzyńcu. Po 

zwolnieniu z więzienia zabroniono mu pracy duszpasterskiej, a obawiając się 

dotkliwszych prześladowań przez władze okupacyjne, wyjechał w końcu 1940 r. do 

Generalnej Guberni - w poszukiwaniu pracy. Pracę otrzymał w szpitalu „Społem” we 

Włoszczowej, a następnie w Kielcach. Drugi raz aresztowany 10.11.1942 r. i 

więziony w więzieniu w Kielcach, skąd w styczniu 1943 r. przesłano go do KL 

Majdanek. Zginął w tym obozie 26.02.1943 r. 
Bibliografia: 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. Księga strat 

osobowych, Warszawa 1995 r. s. 529; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 154 wykazu); S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 180. 
 

NIEROSTEK JAN, 

Urodzony 21.09.1906 r w Żywocicach i zamieszkały w tej 

miejscowości, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej zatrudniony w Spółdzielni Spożywców dla Śląska w 

Łazach. Pracował w administracji oraz jako kierownik sklepu. Był 

aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gimnastycznego „Siła”, 

działacz partyjny organizacji lewicowej PSPR. Aresztowany 
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22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 6746. Zwolniony z obozu 12.02.1941 r. 

Powróciwszy z obozu pracował w Spółdzielni Spożywców – tyle że pod niemieckim 

zarządem. Po wyzwoleniu nadal pracował w Spółdzielni – pod zmienioną nazwą 

„Jednota – Jedność”. Zmarł 14.10.1983 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

NIEROSTEK KAROL, 

Urodzony 23.03.1903 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, rzeźnik. 

Aresztowany 10.07.1942 r. i więziony we Friedland pow. Falkenberg. Odzyskał 

wolność – wrócił do domu 28.10.1945 r. Zmarł 4.06.1950 r. w Stonawie.  

Postscriptum: Żona i pozostali członkowie tej rodziny (3 osoby) wywiezieni byli do 

Niemiec na roboty przymusowe. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (061). 

 

NIEROSTEK LUDWIK, 

Urodzony 14.10.1910 r. w Żywocicach, syn Jana i Magdaleny z d. Kiszka. 

Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) od 6.12.1938 r. i 

przydzielony na Posterunek w Wiśle Wielkiej, pow. pszczyński, gdzie służył do 

wybuchu wojny. Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 038/1 z 20.04.1940, poz. 50, t. 1552. 
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 133; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 194. 

 

NIEROSTEK ZOFIA, 

Urodzona 21.04.1911 r. w Stonawie i zamieszkała w tej miejscowości, żona Karola. 

Aresztowana 10.07.1942 r. i więziona w Friedland pow. Falkenberg. Zwolniona z 

więzienia 2.07.1943 r. – wróciła do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej 

osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (060). 

 

NIESŁANIK FERDYNAND, 

Urodzony 8.01.1904 r. w Łazach, zamieszkały w Karwinie. Wysłany 16.01.1945 r. 

przez Arbeitsamt na przymusowe roboty, i tam zginął - nieznane są data oraz 

okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 114. 

 

NIESŁANIK JÓZEF, 

Urodzony 20.12.1914 r w Bukowcu (nr 21) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 
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nieznana jest nazwa miejsca jego uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (162). 
 

NIESŁANIK MARIA, 

Urodzona 22.05.1904 r. w Nawsiu (nr 193) i zamieszkała w tej miejscowości. 

Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – 

wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (103). 

 

NIESŁANIK PAWEŁ, 

Urodzony w 1911 r., syn Pawła. Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego 

(PWŚl.). Posterunkowym mianowany 15.11.1938 r. i przydzielony do Komisariatu 

w Nowym Boguminie, gdzie zastał go wybuch wojny. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany Na LW z Ostaszkowa 045/3 z 22.04.1940, poz. 13, t. 351. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 8 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram opracowany w całości w oparciu przez cytat z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 133. 
 

NIKODEM JAN, 

Urodzony 21.01.1901 r. zamieszkały w Nawsiu (nr 314) i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Przeżył pobyt w obozie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (103). 

 

NIKODEM JERZY, 

Urodzony 31.03.1885 r. w Gródku (nr 40), prawnik, brat ks. Pawła. W 1906 r. 

ukończył Cieszyńskie Gimnazjum Macierzy Szkolnej. Po maturze studiował prawo 

w Wiedniu. Działał tam w Polskim Stowarzyszeniu Akademickim „Ognisko” oraz 

w wiedeńskim kole Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku „Znicz”, zaś 

do zakończenia pierwszej wojny światowej, działał w polskim ruchu narodowym i 

politycznym na Śląsku Cieszyńskim, głównie wśród młodzieży. Brał udział w 

pracach polskich towarzystw społeczno-kulturalnych, redaktor na łamach „Zarania 

Śląskiego”, zajmował się także poezją. Po 1918 r. zaniechał twórczości literackiej i 

publicystycznej. Przeniósł się do Poznania, gdzie aż do przejścia na emeryturę 

pracował jako urzędnik skarbowy. Następnie, przeniósł się do Muszyny pod 

Poznaniem i tam do wybuchu wojny prowadził biuro porad prawnych. Przez cały 
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czas aktywnie działał w Związku Oficerów Rezerwy, Polskim Związku Zachodnim 

oraz w związku pszczelarskim i ogrodniczym. Uczestniczył w akcji propagandowej 

na rzecz Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podczas okupacji aresztowany i 

więziony w KL Dachau, gdzie zginął 31.01.1945 r. 

Postscriptum: Córka Jerzego – Krystyna, zamieszkała w czasie okupacji 

hitlerowskiej w Gródku, po śmierci ojca w KL Dachau, nie zważając na grożące jej 

niebezpieczeństwo - ściśle współpracowała z partyzantami jako łączniczka. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 155; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (273). 

 

NIKODEM JÓZEF, 

Urodzony 15.03.1921 r. w Bystrzycy n.Olzą, hutnik, zamieszkały 

w Gródku (nr 42), hutnik. Od 8.01.1940 r. wysłany przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec – Brunszwik-

Hallendorf. Zginął 22.03.1944 r. podczas nalotu wojsk alianckich 

- od bomby zrzuconej na barak w którym był zakwaterowany. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (238). 

 
 

NIKODEM PAWEŁ ks., 

Urodzony 10.03.1878 r. w Gródku p/Jabłonkowem, syn Pawła i 

Anny z d. Byrtek. Ukończył szkołę ludową w Jabłonkowie, a po 

kilkuletniej przerwie rozpoczął naukę w gimnazjum w Cieszynie - 

matura w 1901 r., gdzie należał do tajnego Stowarzyszenia 

„Jedność”. Następnie odbył jednoroczną służbę wojskową na 

Morawach.  

W latach 1902-1906 studiował prawo i teologię na uniwersytecie w Wiedniu. Po 

złożeniu licencjatu z prawa i złożeniu pierwszego egzaminu teologicznego wyjechał 

do Lipska, gdzie złożył egzamin II stopnia teologii ewangelickiej. Pracę 

duszpasterską rozpoczął jako wikary w Ustroniu, w 1909 r. wybrany na proboszcza 

w tej samej parafii, z przerwą na czas drugiej wojny światowej. Jako proboszcz 

starał się zwalczać wpływy bogatych Niemców i „Ślązakowców” na terenie całego 

Śląska Cieszyńskiego. Był też współautorem Memorandum pastorów śląskich do 

ewangelickiej naczelnej rady kościelnej w Wiedniu (1910), zawierającego protest 

przeciw germanizacji ludności polskiej wyznania ewangelickiego na Śląsku 

Cieszyńskim. Brał udział w akcjach wyborczych do parlamentu austriackiego i 

Sejmu Śląskiego w Opawie. W niepodległej Polsce był współzałożycielem 

Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i jego 

długoletnim przewodniczącym. Z jego inicjatywy odbył się w Ustroniu 26-

27.07.1924 r. założycielski zjazd Związku Polskiego Towarzystwa Zborów 

Ewangelickich. W latach 1927-1928 stał na czele zarządu Towarzystwa Polskiej 

Młodzieży Ewangelickiej. W 1928 r. zbudował Dom Młodzieży „Prażakówka” w 

Ustroniu, Zakład Emerytalny dla pastorów w Wiśle i Dom Sierot w Ustroniu. W 

latach 1919-1932 był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Poseł 

Ewangelicki”, a w latach 1933-1937 jego wydawcą i okresowo redaktorem. W 

okresie międzywojennym był także przewodniczącym Wydziału Synodalnego. Dnia 

19.05.1937 r. wybrany został na dożywotniego seniora diecezji śląskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego. Po wybuchu drugiej wojny światowej pozbawiono go 
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praw duszpasterskich. Aresztowany w kwietniu 1940 r. za działalność w ruchu 

oporu, i przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 22049. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. 

Zwolniony z obozu w 1942 r. – wrócił na Śląsk Cieszyński. Po wyzwoleniu, 

11.05.1945 r. objął ponownie urząd proboszcza i seniora w Ustroniu, poświęcając 

się odbudowie zniszczonych świątyń, zakładów opieki kościelnej w Dzięgielowie 

oraz pracy charytatywnej. Organizował na nowo ruch stowarzyszeniowy. Zmarł 

19.01.1954 r. 
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 1, wyd. 1993 r., 206. 

 

NITRA BOLESŁAW, 

Urodzony 23.06.1923 r. w Żermanicach, syn Henryka. Kształcił 

się w czeskiej Wyższej Szkole Przemysłowej w Karwinie oraz w 

Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. Po wybuchu drugiej 

wojny światowej aresztowany i uwięziony w obozie 

koncentracyjnym – nazwy nie udało się ustalić. Po zwolnieniu z 

obozu i powrocie w rodzinne strony pracował w kopalni węgla w 

Pietwałdzie.  

Ukończył Wyższą Szkołę Inżynieryjną oraz 2-letnie Studium na Wyższej Szkole 

Ekonomicznej w Katowicach. Przez cały czas rozwijał swoje uzdolnienia 

artystyczne. Kształcił się w Ognisku Kultury Plastycznej w Bielsku; wiele 

zawdzięczał samokształceniu - współzałożyciel „Grupy Cieszyn” i Sekcji 

Plastycznej Amatorów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Pracował na różnych 

stanowiskach: energetyka, głównego mechanika, z-cy dyr. do spraw technicznych i 

produkcji m.in. w Fabryce Kapeluszy „Polkap” w Skoczowie. Od 1945 r. był 

aktywny w Stronnictwie Demokratycznym. Był też wieloletnim radnym i zastępcą 

przewodniczącego MRN w Cieszynie w latach 1969-1984. Przez wiele lat aktywny 

członek ZG Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zmarł 28.06.1989 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 155. 
 

NOGA ADAM, 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 31.10.1914 r. w Bystrzycy n.Olzą, zamieszkały w Trzyńcu, narodowości 

polskiej, hutnik. Aresztowany 12.04.1942 r. i więziony w Cieszynie, od 21.05.1942 

r. wywieziony do więzienia w Raciborzu, a stamtąd 28.05.1942 r. 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 39367. Następnie, 14.04.1943 r. przesłany do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 47738. Odzyskał wolność 

5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu od 

15.06.1945 do 31.12.1974 r. pracował w hucie trzynieckiej na koksowni. Udzielał 

się społecznie w SMP, PZKO, ČSPB. 
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Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

NOGA FRANCISZEK, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 30.11.1902 r. w Dąbrowie, zamieszkały w Kończycach Wielkich, 

narodowości czeskiej, syn Ryszarda i Barbary z d. Kondziełka, nauczyciel. Przed 

wojną członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zaś od początku okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z Brna 

przewieziony do KL Auschwitz, 12.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 24463. Zginął 24.03.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 3554/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

12:10, określenie przyczyny zgonu to: „Phlegmone bei Herzschwäche” (flegmona 

przy niewydolności serca). 
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 550; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 
s. 78; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 62. 

 

NOGA HELENA, 

Urodzona 22.09.1917 r. w Bystrzycy, pracownica huty Trzyniec. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działała w ruchu oporu - 

członek konspiracyjnej grupy w Bystrzycy. Aresztowana w 

listopadzie 1941 r. na terenie huty, więziona w Trzyńcu, później 

krótkotrwale w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Ravensbrück. Odzyskała wolność 

28.04.1945 r. – wyzwolona przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

NOGA JAN, 

Urodzony w 1898 r. w Gródku i zamieszkały w Gródku-Zawodzie (nr 117), hutnik. 

Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł z 

robót w 1944 r. i aby uniknąć aresztowania, ukrywał się do końca okupacji 

hitlerowskiej. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (274). 
 

NOGA JAN, 

Urodzony 15.04.1916 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 74) (zięć 

Karola Kalety z Gródka), nauczyciel. Aresztowany i przetransportowany do 

więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (274). 
 

NOGA PAWEŁ, 
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Urodzony w 1894 r. w Nawsiu (nr 366) i tam zamieszkały, kolejarz. Wywłaszczony 

oraz wysiedlony wraz z całą rodziną (5 osób) z własnego gospodarstwa, a jego 

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Wywiezieni na roboty 

przymusowe do Niemiec, po zakończeniu okupacji w 1945 r. wrócili do swojego 

domu zdewastowanego i rozgrabionego. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (103). 

 

NOGA WIKTOR, 

Urodzony 22.11.1894 r. w Dziećmorowicach, zamieszkały w Orłowej, narodowości 

czeskiej, syn Jerzego i Franciszki z d. Mrakwia, górnik. W okresie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji komunistycznej KPCz. 

Aresztowany 11.02.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 12.04.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114733. Zginął 23.05.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 20720/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:30, 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. 322; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 1242; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 
 

NOGAWCZYK PAWEŁ, 

Urodzony w 1919 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 103), hutnik. 

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

niewoli Niemieckiej. Po zwolnieniu i powrocie do domu, od 1941 r. wysłany przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe. W 1944 r. wrócił do domu ciężko chory, a w 

związku z rozwijającą się chorobą – gruźlicą płuc, zmarł 15.07.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (240). 

 

NORNBERGER MORITZ, 

Zamieszkały w Orłowej. Aresztowany z powodu czystek rasowych i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginął – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 
 

NOSEK TOMASZ, 

Urodzony 31.11.1906 r., syn Józefa i Marii z d. Polok. Od 6.09.1930 r. służył w 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) w III Komisariacie w Katowicach do 

6.08.1935 r., na Posterunku w Michałkowicach do 16.02.1939 r. Stąd został 

skierowany do Komisariatu w Orłowej, gdzie służył do wybuchu wojny. 

Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce 

docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym 

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska 

– mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września 

policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie 

jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  
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Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/1 z 13.04.1940, poz. 42, t. 336. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 8 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o obszerne cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 133. 

 

NOSKIEWICZ OSWALD, 

Urodzony 6.09.1903 r., zamieszkały w Pietwałdzie, narodowości czeskiej, urzędnik. 

W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - członek Obrony 

Narodowej. Aresztowany 28.10.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd przewieziony do więzienia we Wrocławiu, gdzie zginął 5.03.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 158; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 150. 

 

NOWACZEK JÓZEF, 

Urodzony 24.08.1888 r. w Pudłowie k/Bogumina, syn Karola i Marii z d. Mzyk. Do 

1918 r. służył w armii austriackiej, następnie wstąpił do Żandarmerii Krajowej 

Księstwa Cieszyńskiego do 14.07.1922 r., pełnił służbę w Rudnicy, Istebnej, 

Ogrodzonej. W 1919 r. brał udział w wojnie z Czechami. Z żandarmerii przeszedł 

15.05.1922 r. do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.). Do 12.04.1939 r. służył 

w Komendzie Powiatowej w Świętochłowicach, później w Komendzie Powiatowej 

w Katowicach, gdzie zastał i go wybuch wojny. Odznaczony Brązowym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia 

Odzyskanej Niepodległości. Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 027/1 z 13.04.1940, poz. 11, t. 1513. 
Bibliografia: Biogram opracowany w całości na podstawie cytatu z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 134. 

 

NOWAK ADAM, 

Urodzony 9.06.1901 r. w Sosnowcu, syn Józefa i Małgorzaty. Do służby Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) przyjęty 15.01.1925 r., najpierw do 20.12.1938 r. 

służył na Posterunku Karol-Emanuel pow. świętochłowicki, stąd został przeniesiony 

na Posterunek w Lutyni Niemieckiej (obecnie Lutynia Dolna), tam zastał go wybuch 

wojny. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 
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internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 037/3 z 20.04.1940, poz. 86, t. 736. 

Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 12 tzw. 

korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta.  
Bibliografia: Biogram opracowany w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 134. 

 

NOWAK ELŻBIETA, 

Urodzona 20.05.1909 r., zamieszkała w Błędowicach Dolnych (nr 123). 

Aresztowana przez gestapo 10.08.1944 r. i więziona (nieznane miejsce uwięzienia) 

do 1945 r. Zmarła 5.07.1947 r. na wskutek utraty zdrowia – ciężkimi warunkami 

panującymi w więzieniu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.9, cz.19 (561). 

 

NOWAK EMIL, 

Urodzony 30.09.1918 r. w Karwinie II i zamieszkały w Karwinie-Nowy Jork (nr 

1308), narodowości polskiej, górnik w kopalni w Karwinie. Aresztowany 

31.08.1940 r. za bojkotowanie i sabotowanie pracy na rzecz Niemców. Po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 4.01.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (062); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 
 

NOWAK ERWIN, 

Urodzony 2.01.1912 r., zamieszkały w Karwinie. Aresztowany 22.06.1942 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 109. 
 

NOWAK GABRIEL, 

Urodzony 28.02.1900 r. w Pietwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, górnik. 

Aresztowany przez gestapo 10.10.1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym 

uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Mauthausen-Gusen, później przetransportowany do KL Bergen-Belsen. Odzyskał 

wolność 1.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska brytyjskie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (032). 

 

NOWAK JAN, 

Urodzony 16.05.1903 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-

Sowiniec (nr 1532), narodowości polskiej, urzędnik. W okresie 

międzywojennym brał czynny udział w polskim życiu 

społecznym. Aresztowany 12.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, 

a stamtąd przewieziony do więzienia w Sosnowcu. Od 14.04.1940 

r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, 28.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 658, 

48628.  
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Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 

11.12.1955 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 
Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (159). 

 

NOWAK JAN, 

Urodzony 13.11.1921 r. w Śmiłowicach-Rachowcu, zamieszkały w Mostach. 

Aresztowany i więziony od 1939-1945 r. w Norymberdze, Berlinie, Waldheim, KL 

Sachsenhausen, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen (razem z Janem Jaśkiem z 

miejscowości Końska). Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (123). 
 

NOWAK JÓZEF, 

Urodzony i zamieszkały w Mostach (nr 141), urzędnik „O.U.N.Z” ubezpieczalni 

zdrowia. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie 

zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (123). 

 

NOWAK JÓZEF, 

Urodzony w 1880 r. w Wadowicach, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej, 

księgarz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

6.09.1939 r. i więziony w Karwinie - w piwnicy ratusza. Zginął wraz z 11-toma 

innymi aresztowanymi, rozstrzelany 18.09.1939 r. w lesie koło kopalni „Barbara” w 

Karwinie. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 153; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, Karwina cz.1 (062); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

NOWAK JÓZEF, 

Urodzony 16.02.1906 r. w Suchej Średniej, zamieszkały w Żywocicach, 

narodowości polskiej, górnik. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 5.05.1943 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie, 27.09.1944 r. 

przetransportowany przez Stapo Katowice do KL Gross-Rosen. Następnie, 

18.11.1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen i zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 105257. Do KL Buchenwald przybył 31.03.1945 r. i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 65286. Zginął w tym obozie 31.03.1945 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 192; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 198; Dokumentacja IPN – Prokurator Ewy Koj. 

 

NOWAK JÓZEF ks., 

Urodzony 5.12.1908 r. w Żukowie Górnym, zamieszkały w 

Widnawie, narodowości polskiej, wikary we Frysztacie. 

Aresztowany 12.04.1940 r. i krótkotrwale więziony w Cieszynie, 

a stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 22089. Następnie, 

26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3545, i 

gdzie był więziony do 6.12.1940 r.  
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Od 7.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w więzieniach i obozach w jakich przebywał, przeżył i odzyskał wolność 

29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do Widnawy - 

nadal pełnił obowiązki duszpasterskie. 
Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 

179-180; Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (087). 
 

NOWAK JÓZEF, 

Urodzony w 1910 r. w Ustroniu-Lipowcu, zamieszkały w Karwinie, narodowości 

polskiej, górnik w kopalni w Karwinie. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

gdzie zginął w 1942 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (062); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 
 

NOWAK KONSTANTIN, 

Zamieszkały w Czeskim Cieszynie, działał w ruchu oporu. Niemal w przededniu 

zakończenia się okupacji hitlerowskiej, zastrzelony przez gestapo 8.02.1945 r. - za 

współpracę z partyzantami. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 62. 
 

NOWAK MATEUSZ, 
Urodzony 5.05.1923 r. w Orłowej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 

12.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” 

nr EH-130. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 732. 

 

NOWAK MICHAŁ, 

Urodzony w 1923 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości 

polskiej, drukarz. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. 

Aresztowany 20.09.1939 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen, gdzie zginął 16.03.1942 

r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 145. 

 

NOWAK RUDOLF, 

Urodzony i zamieszkały w Mostach (nr 141), robotnik. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa 

miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (123). 

 

NOŻKA EMIL, 

Urodzony 30.09.1918 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 4.01.1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102. 
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NÓŻKA FRANCISZEK, 

Urodzony 23.01.1902 r. w Karwinie, 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 żydowskim cmentarzu 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. 
 

NUERNBERG IZRAEL „Leisa”, 

Urodzony 30.07.1922 r. w Będzinie. Aresztowany z przyczyn rasowych i 

przetransportowany do KL Auschwitz. Dnia 26.10.1943 r. razem z 9 innymi 

ofiarami skazanymi na śmierć przywiezionymi z KL Auschwitz i Mysłowic do 

Mostów k/Jabłonkowa, tam o godz. 13:20 powieszony w egzekucji publicznej. Po 

egzekucji hitlerowcy pojechali z ciałami załadowanymi na samochód do gospody w 

Jabłonkowie, i gdy oni oddawali się pijaństwu, samochód z ciałami zamordowanych 

stał przed gospodą. Po libacji, pijani gestapowcy pojechali tym samochodem 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: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (026). 

 

NÜRNBERGER AUGUSTA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 
 

NÜRNBERGER MALWINA, 

Zamieszkała w Orłowej. Aresztowana z powodu czystek rasowych i 

przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego gdzie zginęła – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 151. 

 

NYTRA ALFONS, 

Urodzony 26.07.1902 r. w Trzanowicach Dolnych, zamieszkały w Łazach, syn 

Marcina i Wiktorii z d. Filipec, narodowości czeskiej, górnik. Aresztowany 

7.01.1943 r. za zaangażowanie w ruchu oporu – w organizacji komunistycznej 

KPCz. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 3.03.1943 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 13361/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche” 

(niewydolność serca i układu krążenia). 
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Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1331; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 
Karwina, s. 117; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 116. 
 

OBORNY ALOJZY, 

Urodzony 31.05.1921 r. w Szumbarku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 45), 

ślusarz maszynowy. Aresztowany przez gestapo 8.05.1944 r. i więziony w 

więzieniach Cieszyna, Bytomia. Zwolniony do domu 20.12.1944 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (546). 
 

OBORIL MIROSŁAW, 

Urodzony 6.12.1926 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 692). 

Aresztowany 23.02.1945 r. i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Odzyskał wolność 

17.03.1945 r. i wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (159). 
 

OBRACAJ RUDOLF, 

Urodzony 14.04.1903 r. w Lesznej Dolnej. Rzeźnik. Działał w 

polskim harcerstwie i polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Ewakuował się 1.09.1939 r. wspólnie z polskimi urzędami na 

wschód, ostatnio widziany we Lwowie w listopadzie 1939 r. 

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. 
 

OBRACAJ WŁADYSŁAW, 

Urodzony 27.10.1917 r. w Dzięgielowie, zamieszkały w Czeskim 

Cieszynie, narodowości polskiej, lekarz chorób dziecięcych. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, 23.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. 

Zwolniony z obozu 13.12.1940 r. – wrócił do domu. Nieznany 

jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

OCZADŁY JÓZEF, 

Urodzony 25.06.1896 r. w Łąkach, syn Franciszka i Rozalii. 

Szkołę powszechną ukończył we Frysztacie. Uczestniczył w 

wojnie z Czechami w 1919 r. Po podziale Śląska Cieszyńskiego 

przeniósł się do Polski. Do 14.07.1922 r. pełnił służbę w 

Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, skąd przeszedł do 

Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) w pow. cieszyńskim.  

Służył w Świętochłowicach, później w Cieszynie w charakterze rzecznika sądowego 

oraz w Komisariacie Cieszyn. 3.10.1938 r. został oddelegowany na Zaolzie. Od 

21.12.1938 r. był komendantem Posterunku w Łąkach. Odznaczony Brązowym 

Krzyżem Zasługi. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 
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okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/I z 13.04.1940, poz. 63, s. 151, t. 

1480. Jego nazwisko znajduje się w wykazie policjantów zamieszkujących salę 10 

tzw. korpusu IV obozu w Ostaszkowie; wykaz znaleziono podczas ekshumacji w 

Miednoje w 1991 r. przy zwłokach Lucjana Rajcherta. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 96; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 

obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 121. 
 

OCZKO ADAM, 

Urodzony 9.10.1898 r. w Bukowcu (nr 154) i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – 

nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (162, 167). 

 

OCZKO ANNA, 

Zamieszkała w Bukowcu (nr 154). W okresie okupacji hitlerowskiej wysłana na 

roboty przymusowe do Niemiec. Nieznany jest dalszy los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (167). 
 

OCZKO JÓZEF, 

Urodzony 13.07.1913 r. w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości czeskiej. Zastrzelony 29.09.1939 r. przez hitlerowców – jako żołnierz 

straży granicznej w Heršowskim Týnie. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 73. 
 

OCZKOWSKI LUDWIK, 

Urodzony 28.03.1904 r. w Karwinie, syn Ludwika. Urzędnik 

gminny i pocztowy, mieszkał w Karwinie. Ewakuował się z 

urzędem gminnym na wschód. Nieznane są okoliczności oraz data 

śmierci tej osoby. 

Postscriptum: Ostatnio widział go we Lwowie szwagier 

Sylwester Madecki, któremu udało się wykupić z niewoli i wrócić 

do domu.  

Jego nazwisko figuruje w wykazie spraw prowadzonych przez organa NKWD 

Zachodniej Białorusi i Ukrainy - aresztowanie w 1940 r.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 121; Biogram opracowany w całości o cytat z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 192; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, 

s. 113. 
 

OGONOWSKA MARIA, 

Urodzona w 1887 r. w Rychwałdzie i zamieszkała w tej miejscowości do 1920 r. – 

na „Stańkuszowcu”. Aresztowana i więziona od 1939 do 1945 r. – nieznane jest 

miejsce uwięzienia. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
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Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.10, cz.21 (080). 
 

OKRACZKA JAN, 

Urodzony we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia lub obozu o nieustalonej nazwie, gdzie zginął – 

nieznane są data oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 80. 
 

OLBRYCH KAROL, 

Urodzony 25.01.1893 r. w Brzeźnicy, syn Franciszka i Marii. Służbę w Policji 

Województwa Śląskiego (PWŚl.) rozpoczął 18.06.1922 r. w II Komisariacie w 

Katowicach, następnie do 20.12.1938 r. służył na Posterunku w Zebrzydowicach. 

Stamtąd 8.10.1938 r. został oddelegowany do pow. frysztackiego, od 21.12.1938 r. 

służył w Komisariacie w Nowym Boguminie. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 037/4 z 20.01.1940, poz. 77, t. 2998. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 96; Biogram opracowany w całości w oparciu o cytat z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 134-135. 
 

OLBRZYMEK KAROL, 

Urodzony 26.11.1911 r. we Frysztacie, syn Jana. Od 15.11.1938 r. 

służył w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) - na Posterunku 

w Cierlicku Górnym. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., 

wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. 

W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 

r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej 

niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 016/1 z kwietnia 1940, poz. 48, s. 74, 

t. 4063.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 96; Biogram wraz ze zdjęciem zawiera cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z 
obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 135. 
 

OLSZAK FRANCISZEK, 

Urodzony 9.11.1889 r. w Szonowie, syn Jana i Marii z d. Pawlita. Szkołę 

powszechną ukończył w Szonowie, a gimnazjum w Cieszynie. Praktykę apteczną 

rozpoczął w 1908 r. w Karwinie, natomiast studia farmaceutyczne ukończył w 

Wiedniu w 1913 r. Podczas pierwszej wojny światowej był kierownikiem apteki 
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szpitala polowego w Krakowie. Po zwolnieniu z wojska, w latach 1919-1920 

pracował w Aptece Miejskiej w Żywcu, od 1921 r. w aptece w Krakowie. W 1921 r. 

został właścicielem apteki „Pod Hygieją” w Skoczowie. W 1925 r. radny miejski, 

zaś w latach 1935-1939 burmistrz Skoczowa. Był zamiłowanym turystą i w 1930 r. 

jednym z członków założycieli Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 

Skoczowie. Był także członkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 

w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, później przeniesiony 

do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w 1941 r., lecz niemal natychmiast 

wysłany na roboty przymusowe do Austrii, gdzie przebywał do końca wojny. 

Wróciwszy do Skoczowa, odbudował aptekę ze zniszczeń i kierował nią do chwili 

jej uspołecznienia w 1951 r. W 1963 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 26.06.1969 r.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 163. 
 

OLSZAK HENRYK ks., 

Urodzony 11.07.1887 r. w Szonowie, narodowości polskiej. 

Ukończył gimnazjum niemieckie w Cieszynie, a studia 

teologiczne w Widnawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1911 

r., zaś pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Błędowicach, 

później duszpasterz w Czechowicach, od 1914 r. kapelan we 

Frysztacie. Od 1926 r. proboszcz w Trzyńcu. Podczas 

dziesięcioletniego pobytu we Frysztacie przyczynił się do 

wybudowania Domu Katolickiego oraz do rozwoju organizacji 

katolickich w tym mieście. 

W Trzyńcu odrestaurował kościół, przebudował Czytelnię Katolicką, wybudował i 

powołał do życia Dom Sierot. Szczególnie aktywnie pracował w organizacjach 

młodzieżowych, kobiet i Czytelni Katolickiej. Był gorącym propagatorem prasy 

katolickiej, m.in. „Przewodnika Katolickiego” i innych pism. Aresztowany 

2.09.1939 r. i przewieziony do KL Skrochowice, a stamtąd przesłany do więzienia w 

Rawiczu. Po jakimś czasie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Buchenwald, i następnie w marcu 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie 

zginął 1.04.1940 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 3, wyd. 1998 r., s. 185; M. Walczak, 

Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 542; 
Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 158 wykazu); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w 

latach 1939-1945, s. 187. 

 

OLSZAK JÓZEF ks., 

Urodzony 2.01.1905 r. w Suchej Górnej, administrator parafii w 

Dziećmorowicach. Po studiach teologicznych, święcenia 

kapłańskie otrzymał 20.07.1930 r. Aresztowany 19.09.1939 r. tj. 

na początku okupacji hitlerowskiej i po uwięzieniu przez gestapo 

w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do 

KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 21928.  
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Stamtąd przesłany do KL Mauthausen-Gusen, natomiast 8.12.1940 r. przeniesiony 

ponownie do KL Dachau. Zwolniony z obozu 22.10.1941 r., wrócił do spełniania 

posługi duszpasterskiej w Dziećmorowicach, później Piotrowicach i Dąbrowie.  
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., 

s. 183; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.8, cz.18 (498), T.12, cz.23 (273), księża. 
 

OLSZAK KAROL, 

Urodzony w 1898 r. w Szonowie i zamieszkały w Karwinie II, syn Wacława, 

urzędnik w kopalni w Karwinie. Aresztowany przez gestapo i więziony – nieznane 

miejsce oraz czasokres uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (161). 
 

OLSZAK MARIA z d. KRUS, 

Urodzona 20.05.1884 r. w Dobrej k/Frydka, zamieszkała w 

Karwinie, żona Wacława. Aresztowana 14.09.1939 r. i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przewieziona do KL 

Skrochowice k/Opawy. Po zwolnieniu do domu 29.01.1940 r. - 

ponownie aresztowana 18.11.1941 r. i osadzona w więzieniu w 

Cieszynie, skąd zwolniona została 15.03.1942 r. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. Zmarła w Cieszynie 28.02.1951 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 
 

OLSZAK WACŁAW, 

Urodzony 29.05.1868 r. w Szonowie, zamieszkały w Karwinie, narodowości 

polskiej. Lekarz górniczy z Karwiny, współzałożyciel Rady Narodowej Śląska 

Cieszyńskiego, wieloletni prezes Macierzy Szkolnej, a w latach 1928-1936 pierwszy 

polski burmistrz Karwiny. Wybitny działacz społeczny i narodowy. Był pierwszą 

ofiarą hitlerowskiego okupanta spośród najwybitniejszych Polaków zaolziańskich, 

działacz wielu polskich organizacji. Aresztowany 2.09.1939 r. i po dosyć ciężkich 

przesłuchaniach zwolniony do domu. Dnia 7.09.1939 r. ponownie aresztowany i 

podczas kolejnych przesłuchań z torturami zamordowany 11.09.1939 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 112; Archiwum dr. n. med. J. 
Mazurka, Karwina cz.1 (063); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 

 

OLSZAN JERZY, 

Urodzony 19.12.1892 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości. Ze względu na 

liczne rodzeństwo i trudne warunki materialne, nie mógł kontynuować nauki i ojciec 

oddał go na naukę do zakładu krawieckiego. Przez 58 lat prowadził zakład 

krawiecki w Cieszynie. Podczas pierwszej wojny światowej został ranny na froncie 

wschodnim i dostał się do rosyjskiej niewoli. W okresie międzywojennym, wraz ze 

swą żoną udzielał się w niedzielnych szkółkach, przy kościele ewangelickim, w 

Społeczności Chrześcijańskiej. Po rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej został 

aresztowany w 1941 r. za pomoc udzielaną ruchowi konspiracyjnemu i więziony 

m.in. w Raciborzu do 1942 r. Po wyzwoleniu w 1945 r., do 1950 r. był zastępcą 

prezesa Okręgowego Związku Cechów w Bielsku, a z chwilą powołania 

Okręgowego Związku Cechów w Cieszynie - w styczniu 1951 r. został jego 

prezesem. W okresie 1959-1963 w zborze cieszyńskim był prezbiterem. Zmarł 

27.10.1979 r. w Cieszynie. 

 



 382 

Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., 164. 
 

OLSZAR JAN, 

Zamieszkały w Orłowej. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 

11.11.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145. 
 

ONDEREK ALOJZY, 

Urodzony 2.01.1913 r. w Lutyni Dolnej, zamieszkały we Frysztacie, narodowości 

polskiej, instalator. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd przewieziony do więzienia w Sieburgu (blisko granicy holenderskiej), gdzie 

zginął 26.11.1942 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (215); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 80; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 66. 
 

ONDEREK BRONISŁAWA, pseud. „Orłowska”, 

Urodzona 29.06.1912 r. w Karwinie i przez jakiś czas zamieszkała 

w tej miejscowości, później w Pietwałdzie, córka Franciszka i 

Agnieszki z d. Pilarski, narodowości polskiej. Maturę zdała w 

Orłowej w 1932 r., zaś studia Uniwersyteckie odbyła na 

uniwersytecie poznańskim. Pracowała jako nauczycielka Polskiego 

Gimnazjum Realnego w Orłowej. W okresie okupacji hitlerowskiej 

działała w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ.  

Aresztowana 7.04.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. Dnia 27.10.1943 r. 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66310. 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. 24, s. 584; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 
102; Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski 

Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 89; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 543; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 160 
wykazu); Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (067); Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-

1945, Warszawa 1988, s. 301; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 86. 
 

ONDEREK EMIL, 

Urodzony w 1910 r. w Karwinie, zamieszkały w Wędryni. Wysłany od 1940 r. przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe – przebywał tam do końca okupacji hitlerowskiej 

tj. do 1945 r. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (161). 
 

ONDEREK FERDYNAND, 

Urodzony 22.05.1884 r., zamieszkały w Karwinie II (nr 135), syn Teresy, 

nadsztygar w kopalni „Barbara” w Karwinie. Aresztowany 23.09.1939 r. i więziony 

do 28.09.1939 r. w Karwinie - w podziemiach ratusza. Nieznany jest dalszy 

okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (161). 
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ONDEREK JÓZEF, 

Urodzony 24.04.1868 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II 

(nr 148), górnik w kopalni „Franciszek”. Aresztowany 22.05.1941 

r. i krótkotrwale więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Po zakończonym śledztwie zwolniony do domu 19.04.1943 r. 

Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (161). 

 

ONDEREK OSWALD, 

Urodzony 5.03.1912 r. w Karwinie, narodowości polskiej, nauczyciel Polskiego 

Gimnazjum Realnego w Orłowej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii 

wrześniowej w 1939 r. W czasie okupacji przebywał w Warszawie, walczył w 

powstaniu warszawskim. Po klęsce powstania aresztowany 13.04.1944 r. i 

wywieziony do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd przetransportowany 

do KL Auschwitz, później przeniesiony do KL Flossenbürg i dalej do KL 

Litomierzyce, gdzie zginął 27.11.1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (067), Karwina cz.1 (160). 

 

ONDEREK TADEUSZ, 

Urodzony 6.06.1919 r. w Karwinie II, zamieszkały w Pietwałdzie (nr 830), syn 

Franciszka i Agnieszki z d. Pilarski, narodowości polskiej, brat także aresztowanej 

Bronisławy, urzędnik pocztowy. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Aresztowany 8.04.1943 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23443/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:32, określenie przyczyny zgonu to: 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 684; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 929; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 

102; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (067); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej 

w latach 1939-1945, s. 87. 
 

ONDEREK WITOLD, 

Urodzony 20.06.1914 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (nr 444), syn 

Franciszka, brat Bronisławy i Tadeusza. Aresztowany 26.10.1944 r. i więziony – 

nieznana nazwa miejsca uwięzienia lub obozu. Odzyskał wolność 7.02.1945 r. – 

wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (067, 164). 

 

ONDRASZEK ANTONI, 

Urodzony 10.05.1906 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości (nr 207), 

mistrz w hucie trzynieckiej. Aresztowany przez gestapo w 1943 r. oskarżony o 

sabotaż. Więziony przez 3 tygodnie w więzieniu gestapo w Cieszynie. Nieznany jest 

dalszy okupacyjny los tej osoby. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (214). 

 

ONDRASZEK GIZELA, 
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Urodzona i zamieszkała w Wędryni (nr 206). Podczas okupacji hitlerowskiej 

wywłaszczona z własnego budynku, zaś dalsze zamieszkiwanie w nim było 

uzależnione od dokonywania zapłaty czynszu niemieckiemu administratorowi.  
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (224). 

 

ONDRASZEK JAN, 

Urodzony 7.12.1899 r. w Wędryni i tam zamieszkały, 

narodowości polskiej, hutnik w Trzyńcu. Działacz społeczny. 

Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie - 

fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony 

do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 48445. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony 

przez wojska amerykańskie. Zmarł w kwietniu 1971 w Wędryni. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów. 

 

ONDRASZEK JÓZEF, 

Urodzony 10.03.1922 r. w Wędryni i zamieszkały w tej 

miejscowości (nr 41), syn Karola, hutnik. Razem z ojcem, od 

1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do 

Niemiec – do Hollendorfu k/Brunszwiku. Tam, oskarżony o 

działalność w ruchu oporu, aresztowany 9.07.1943 r. za „zdradę 

stanu” i więziony w Wolfenbüttel.  

Następnie, wyrokiem sądu skazany na 4 lata ciężkiego więzienia i odesłany do 

Dieburga, oznaczony jako więzień nr B 649. Odzyskał wolność 6.05.1945 r. – 

wyzwolony przez wojska amerykańskie. Wrócił do domu razem z ojcem 25.06.1945 

r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (224). 

 

ONDRASZEK KAROL, 

Urodzony 8.07.1895 r. w Wędryni i zamieszkały w tej miejscowości 

(nr 41), hutnik. Od 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe 

roboty do Niemiec – do Hollendorfu k/Brunszwiku. Tam, oskarżony o 

działalność w ruchu oporu, aresztowany 9.07.1943 r. za „zdradę stanu” 

i więziony w Wolfenbüttel (6 tygodni) w Brunszwiku (kilka dni) w 

Dieburgu i Remmelbergu (13 miesięcy). Odzyskał wolność 6.05.1945 

r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 

Wrócił do domu razem z synem Józefem 25.06.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.4, cz.9 (224). 

 

ONDRUCH ENGELBERT, 

Urodzony 14.03.1913 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 

i przetransportowany do więzienia Montelupich w Krakowie, gdzie zginął w 

egzekucji w kwietniu 1941 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 181. 
 

ONDRUSZ JAN, 

Urodzony 6.08.1924 r. w Koszarzyskach i zamieszkały w tej miejscowości (nr 64), 

hutnik. Dnia 14.03.1940 r. jako 14-letni chłopak wysłany przez Arbeitsamt na 
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przymusowe roboty do Niemiec. Przebywał wpierw w Brunszwiku, a następnie od 

1942 r. przeniesiony do Sagan gdzie do 1945 r. zatrudniony był w fabryce 

samolotów. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (369). 

 

OPASKA STANISŁAW, 

Urodzony 11.10.1901 r. w Adamowie woj. pomorskie, syn Andrzeja i Heleny z d. 

Błoszyk. Ukończył szkołę powszechną, malarz pokojowy. Służbę w WP odbywał od 

20.06.1919 do 30.09.1921 r. Służbę w Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) 

rozpoczął 1.05.1925 r. w Komendzie Rezerwy w Katowicach, następnie służył w 

pow. katowickim: na Posterunku w Bielszowicach od 2.01.1930 r. i Kończycach od 

2.04.1933 r. Stamtąd oddelegowany został 8.10.1938 r. na Zaolzie. Od 21.12.1938 r. 

służył w Komisariacie Nowy Bogumin, następnie od 1.03.1939 r. do wybuchu 

wojny w Wydziale Śledczym we Frysztacie. Prawdopodobnie, tuż przed 

przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi 

policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono 

Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we 

wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić 

zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się 

do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną 

w 1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 023/1 z 10.04.1940, poz. 41, t. 3319.  
Bibliografia: Biogram opracowany w całości na podstawie cytatów z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 135. 
 

OPICA AMALIA, 

Urodzona 7.01.1894 r. w Dziećmorowicach, zamieszkała w Skrzeczoniu, 

narodowości polskiej. Aresztowana i przetransportowana do niemieckiego obozu dla 

Polaków - Polenlager nr 32 w Oderberg (Bogumin). Zmarła w tym obozie w 1944 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (171); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji 

hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 166. 
 

OPICA ERWIN, 

Urodzony 19.12.1912 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Rudolfa i Amelii. Wywłaszczony oraz wysiedlony w 1942 r. z własnego 

małorolnego gospodarstwa wraz z rodzicami oraz rodzeństwem i 

przetransportowany do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w 

Oderberg (Bogumin). Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (177). 

 

OPICA LEONTYNA, 

Urodzona 27.05.1922 r. w Skrzeczoniu i zamieszkała w tej miejscowości, córka 

Rudolfa i Amelii. Wywłaszczona oraz wysiedlona w 1942 r. z własnego 

małorolnego gospodarstwa wraz z rodzicami a także rodzeństwem i 

przetransportowana do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w 

Oderberg (Bogumin). Przetrwała hitlerowskie zniewolenie – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (177). 

 

OPICA RUDOLF, 
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Urodzony 5.09.1891 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości, kolejarz 

emerytowany, ogrodnik. Wywłaszczony oraz wysiedlony w 1942 r. z własnego 

małorolnego gospodarstwa z całą rodziną i przetransportowany do niemieckiego 

obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w Oderberg (Bogumin). Przetrwał 

hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (177). 

 

OPICA WILHELM, 

Urodzony 15.06.1911 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości, syn 

Rudolfa i Amelii. Wywłaszczony oraz wysiedlony w 1942 r. z własnego 

małorolnego gospodarstwa wraz z rodzicami a także rodzeństwem i 

przetransportowany do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w 

Oderberg (Bogumin). Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (177). 
 

OPIOŁ ANTONI, 

Urodzony 13.06.1909 r. w Grodziszczu, zamieszkały w 

Kończycach Wielkich (nr 8), nauczyciel w Kończycach Wielkich, 

w Cierlicku. Aresztowany 22.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, 

a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. 

Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4282. Od 

8.04.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen.  

W obozie pracował jako kamieniarz-rzeźbiarz, gdyż jeszcze przed aresztowaniem 

potrafił grawerować napisy na pomnikach. W KL Gusen m.in. wyrzeźbił orła 

zdobiącego potem bramę „jourhauzu”. Na polecenie Himmlera przeniesiony do KL 

Mauthausen, gdzie otrzymał zadanie wyrzeźbienia sarkofagu dla matki Himmlera - 

w nagrodę dostał od niego papierosa. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony 

przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu wrócił do Grodziszcza i Cierlicka. 

Zmarł w Kończycach Wielkich 27.07.1980 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.1, cz.4 (095). 
 

OPIOŁA JÓZEF, 

Urodzony 24.03.1894 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, górnik emeryt. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1943 r. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (211); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 

Powiecie Karwina, s. 70; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 
 

OPIOŁA ROZALIA, 

Urodzona 12.08.1895 r. w Karwinie, zamieszkała w Lutyni Dolnej, narodowości 

polskiej. Aresztowana w 1943 r. w związku z konspiracyjną działalnością syna i po 

uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 2.12.1943 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (211); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie 
Karwina, s. 71; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 
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OPIOŁA WŁADYSŁAW, pseud. „Władek”, 

Urodzony 21.04.1921 r. w Dziećmorowicach, zamieszkały w Lutyni Dolnej, syn 

Józefa i Rozalii, narodowości polskiej, student, muzyk. Aresztowany w 1943 r. za 

przynależność do ruchu oporu i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Dnia 26.10.1943 r. razem z 9 

innymi ofiarami skazanymi na śmierć przywiezionymi z Oświęcimia i Mysłowic do 

Mostów k/Jabłonkowa, i tam o godz. 13:20 powieszony w egzekucji publicznej-

zbiorowej w Mostach. Po egzekucji hitlerowcy pojechali z ciałami załadowanymi na 

samochód - do gospody w Jabłonkowie, i gdy oni oddawali się pijaństwu, samochód 

z ciałami zamordowanych stał przed gospodą. Po libacji, samochód pojechał do 

Istebnej i tam doładowano ciała straconych więźniów w tej miejscowości. Następnie 

wszystkie ofiary obu egzekucji zawieziono do spalenia w krematorium w 

Oświęcimiu. 

Postscriptum. Więźniom wywożonym na egzekucję z więzienia śledczego w 

Mysłowic - ks. Adamecki udzielił ostatniego błogosławieństwa. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 71; J. Kret Harcerze wierni do ostatka, 

Katowice 1983 r. s. 234; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2, (026, 261); T.12, cz.23 (211); S. Zahradnik, 
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 108. 

 

OPUSZAŃSKA OLGA, 

Urodzona 5.04.1922 r. w Dziećmorowicach i zamieszkała w tej miejscowości (nr 

405). Aresztowana 26.02.1943 r. i więziona w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Odzyskała 

wolność 20.01.1945 r. – wróciła do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (273). 
 

ORZECHOWSKI TADEUSZ, 

Urodzony 9.09.1908 r., zamieszkały w Porębie - nauczyciel w szkole podstawowej w 

Porębie. Zmobilizowany (stop. wojsk. porucznik), brał udział w kampanii wrześniowej w 

1939 r. Prawdopodobnie dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął.  
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 67. 

 

ORZEŁ JÓZEF, 
Urodzony 9.03.1914 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. W marcu 1942 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr EH-1733. Zginął 16.04.1942 

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

r., s. 805. 

 

OSTROWICZ MIKOŁAJ, 

Urodzony 25.10.1901 r. w Biernacicach pow. ostrowski, syn Marcina i Katarzyny z 

d. Wawrzyniak. Ukończył szkołę powszechną, rolnik. Służył w WP od 21.09.1920 

do 6.07.1921 r., w stopniu starszego szeregowego. Do Policji Województwa 

Śląskiego (PWŚl.) wstąpił 16.06.1924 r. Służbę pełnił kolejno w Komendzie 

Rezerwy w Katowicach do 4.09.1924 r., w I Komisariacie w Królewskiej Hucie do 

14.03.1928 r., Komisariacie Granicznym Bytom-Dworzec od 26.06.1934 r. 
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(późniejsza nazwa Komisariat Graniczny w Chorzowie) do 31.05.1938 r. oraz w I 

Komisariacie w Chorzowie. Stamtąd został 10.03.1939 r. przeniesiony na 

Posterunek w Jabłonkowie. We wrześniu pełnił funkcję komendanta Posterunku w 

Nawsiu - gdzie zamieszkał. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem 

drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na 

wschód, a na miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego 

okolicach w pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się 

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a 

następnie internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 026/1 z 13.04.1940, poz. 62, t. 539. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 
1991, s. 97; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 

Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 135; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (018); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 133. 

 

OSTRUSZKA HENRYK, 

Urodzony 7.07.1892 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie-

Solcy (nr 64). Aresztowany 3.05.1943 r. i więziony 

prawdopodobnie w Cieszynie, a stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Brał udział w marszu 

ewakuacyjnym więźniów – odzyskawszy wolność 17.05.1945 r. 

Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, Karwina cz.1 (164). 
 

OSTRUSZKA JÓZEF, 

Urodzony 15.09.1887 r. w Oldrzychowicach, syn Jerzego. Doktor prawa. Oficer 

rezerwy. Pochodził z rodziny rolniczej, ukończył gimnazjum w Cieszynie. Podczas 

pierwszej wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Do 1920 r. mieszkał w 

Oldrzychowicach, później przeniósł się do Polski. Prawnik, ostatnio prezes Sądu 

Okręgowego w Białymstoku. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, został 

(około) 20.09.1939 r. aresztowany, a następnie deportowany z miasta. Zginął – 

zamordowany przez sowietów. 

Postscriptum: Ostatnią wiadomość, rodzina otrzymała w maju 1941 r. z 

Archangielska. Nieznane są data oraz okoliczności śmierci. 
Bibliografia: Mecislav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 

1991, s. 121; Biogram uzupełniony cytatami z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej 
Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 192. 
 

OSTRUSZKA LEON, 

Urodzony 4.02.1922 r. w Karwinie, 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.   
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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. Zmarł 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). 

 

OSTRUSZKA PAWEŁ, 

Urodzony 2.04.1896 r. w Wędryni, zamieszkały w Nawsiu (nr 

190). Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie-

Bobrku - matura w 1915 r. Pracował jako nauczyciel w 

Bystrzycy, później kierownik szkoły w Nawsiu. Aresztowany 

przez gestapo 25.04.1940 r. i więziony przez 7 miesięcy w 

Czeskim Cieszynie - fabryce Kohna. Stamtąd przewieziony w 

transporcie zbiorowym do więzienia w Sosnowcu.  

Następnie, 26.05.1940 r. przetransportowany do KL Dachau. Od 10.08.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 12504. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Wrócił jednak do domu chory 

na serce, głuchy na jedno ucho. Niestety, tuż po powrocie – niezależnie od stanu 

zdrowia, wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe – odzyskał wolność 

dopiero w 1945 r. tj. po przegranej przez Niemców wojnie. Zmarł 14.09.1982 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (104), T.4, cz.9 (224). 

 

OSUCHOWSKI BRONISŁAW, 

Urodzony 5.10.1908 r. w Łazach, zamieszkały w Karwinie, 

urzędnik administracyjny w kopalni. Ukończył orłowskie 

gimnazjum, później studiował prawo (prawdopodobnie w Brnie). 

Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 

od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3158.  

Zwolniony z obozu 19.12.1940 r. – wrócił do domu. Po powrocie do miejsca 

zamieszkania, podjął pracę w kopalni węgla, ukończył kurs dla sztygarów. Po 

wyzwoleniu pracował w administracji kopalnianej. Brał czynny udział w polskim 

życiu społecznym. Zmarł 13.06.1981 r. 
Bibliografia: Materiały archiwalne Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie – kartoteki byłych więźniów; 

Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.15 (061). 

 

OŚLIZŁOK ANTONI, 

Urodzony 18.06.1915 r. w Piotrowicach i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu 

koncentracyjnego gdzie zginął 16.04.1943 r. – nieznana jest nazwa miejsca 

uwięzienia oraz okoliczności śmierci tego więźnia. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 156; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 153. 

 

OTRĘBSKI EDWARD, 
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Urodzony 6.05.1910 r., syn Edwarda. Do Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) 

wstąpił w 1934 r. Do 26.03.1935 r. pełnił służbę w Komendzie Rezerwy w 

Katowicach, później na Posterunku Gorzyczki pow. rybnicki (obecnie pow. 

wodzisławski, gmina Gorzyce). Stamtąd, 22.12.1938 r. został oddelegowany na 

Zaolzie. Prawdopodobnie, tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny 

światowej w 1939 r., wraz z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na 

miejsce docelowe wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w 

pierwszym tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość 

policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. 

Niestety, po 17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie 

internowani w obozie jenieckim. Zginął wiosną w 1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD.  

Postscriptum: Wpisany na LW z Ostaszkowa 012/4 z kwietnia 1940, poz. 37, t. 

2102.  
Bibliografia: Biogram opracowany w całości w oparciu o cytaty z książki Mecislava Boraka, Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji, Opawa 2011, s. 135. 

 

OWCZARZY JÓZEF, 

Urodzony 8.10.1924 r. w Starym Mieście, zamieszkały w Raju, narodowości polskiej, 

robotnik rolny. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 16.07.1943 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 178; S. Zahradnik, Zaolziańskie 

ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 158. 
 

OZGA JAN, 

Urodzony 1.12.1911 r. w Lutyni Górnej i zamieszkały w tej miejscowości. 

Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, przez 

tułaczkę po różnych obozach, ostatecznie przetransportowany w 1945 r. do KL 

Bergen-Belsen, gdzie odzyskał wolność - wyzwolony przez wojska alianckie. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.12, cz.23 (257). 

 

OŻANA GUSTAW ks., 

Urodzony 27.07.1909 r. w Suchej Średniej, narodowości polskiej, syn Józefa i 

Emilii z d. Folwarczna. Ukończył polskie gimnazjum w Orłowej, a następnie odbył 

studia teologiczne w Bratysławie. W międzyczasie jeden rok spędził w Warszawie. 

Po ukończeniu studiów został wysłany przez Ewangelicki Kościół na Słowacji do 

Paryża - aby opiekował się słowackimi ewangelikami przebywającymi we Francji. Z 

Paryża wyjeżdżał do wszystkich skupisk emigracyjnych Słowaków w tym kraju. Po 

powrocie z Paryża został katechetą w Trzyńcu. Włączył się w działalność Związku 

Ewangelickiej Młodzieży w Trzyńcu, sam założył koło ZEM w Nieborach i został 

dyrygentem chóru w tym kole. Działał aktywnie w Zarządzie Zrzeszenia ZEM. W 

okresie okupacji hitlerowskiej, pozbawiony przez Niemców urzędu i wywieziony do 

pracy przymusowej do Wiednia, gdzie działał w ruchu oporu. Aresztowany 

12.04.1943 r. wraz z innymi Polakami, prowadzącymi w Austrii działalność 

konspiracyjną - wywiadowczą. Po dwuletnim pobycie w więzieniach wiedeńskich, 

skazany został w dniu 22.02.1945 r. na karę śmierci, a wyrok ten wykonano 

15.04.1945 r. w Stein n. Dunajem - w przeddzień wyzwolenia.  
Bibliografia: Józef Golec i Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 167; W 

cieniu Śmierci Ewangelicy – ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, praca zbiorowa Warszawa 1970 r. s. 
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17; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 
1995 r. s. 550; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 102; Archiwum dr. n. med. J. 

Mazurka, Karwina cz.1 (070); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 187. 

 

OŻANA JÓZEF, 

Urodzony 21.04.1900 r. w Skrzeczoniu i zamieszkały w tej miejscowości, 

narodowości polskiej, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 20.04.1940 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 26.08.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 

r., s. 658; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (167); 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. 

 

OŻÓG HENRYK, 

Urodzony w Nowym Boguminie, zamieszkały w Boguminie, narodowości polskiej, 

kolejarz. Aresztowany i uwięziony w więzieniu lub obozie koncentracyjnym o 

nieznanej nazwie i tam zginął. Nieznane są data oraz okoliczności śmierci tego 

więźnia. 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (131); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w 
Powiecie Karwina, s. 127; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 46. 

 

OŻÓG IGNACY, 

Urodzony 5.03.1907 r. w Lutyni Dolnej i zamieszkały w tej 

miejscowości, syn Franciszka i Franciszki z d. Prochutka, 

narodowości polskiej, kolejarz w Skrzeczoniu. W okresie 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 26.06.1942 r. i 

po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 

26.08.1942 r.  
Według wystawionego aktu zgonu nr 22823/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 17:05, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 
r., s. 658; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 283; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.11, cz.22 (167), T.12, cz.23 

(211); 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. 
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Objaśnienia wybranych nazw i skrótów 
Przy objaśnieniach nazw i skrótów, dodaję streszczone informacje o miejscach 

wyróżniających się bestialstwem hitlerowskich oprawców, które w niniejszej 

publikacji są wymieniane, a w których poszczególne osoby skazane były na 

męczarnie i w przeważającej ilości przypadków na śmierć. 

* 

Ausweis – zaświadczenie potwierdzające tożsamości danej osoby (właściciela 

dokumentu) 

AM – Amtiches Material zum Massenmord von Berlin 1943 – żródło informacji o 

ofiarach Katynia 

Arbeitsamt – Urząd Pracy – Urząd Zatrudnienia 

bauer – rolnik  

BKZ – Brązowy Krzyż Zasługi 

BPR – batalion podchorążych rezerwy 

ČSPB - Czeski Związek Bojowników Antyfaszystowskich (Český svaz 

protifašistických bojovníků) 

DOG – Dowództwo Okręgu Generalnego 

DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu 

DP – Dywizja Piechoty 

DPG – dywizja piechoty górskiej 

Getto w Będzinie - zorganizowane w Będzinie przez hitlerowców w maju 1942 r., 

zaś do tego czasu zwożono tam osoby pochodzenia żydowskiego – jako do skupiska 

ludności przymusowo przesiedlonej głównie z pobliskich terenów na obszarze 

ostoberchlessien (Wschodni Górny Śląsk). (wg. Wikipedii). 

Getto w Bochni - w czasie drugiej wojny światowej w Bochni utworzono, a 

następnie w 1943 r. poddano likwidacji getto dla ludności pochodzenia żydowskiego 

(wg. Wikipedii). 

Getto w Czortkowie - zostało utworzone w połowie marca 1942 r. Umieszczono w 

nim ok. 6,8 tys. Żydów. 

Getto w Terezinie - kompleks dwóch niemieckich obozów koncentracyjnych 

utworzony na terenie Protektoratu Czech i Moraw - w miejscowości Terezin. 

Zlokalizowany na terenie Czech w austriackiej twierdzy z XVIII i XIX wieku. 

Składał się z getta dla Żydów oraz tzw. obozu przejściowego. Istniał w latach 1941-

1945. (wg. Wikipedii) 

Getto w Zawierciu - do Zawiercia przesiedlono w kwietniu 1940 r. około 600 

Żydów, usuniętych z Górnego Śląska, zaś w lipcu 1940 r. nakazano wszystkim 

zawierciańskim Żydom przesiedlić się do otwartej dzielnicy żydowskiej, która 

obejmowała ulice Hożą, Jasną, Apteczną, Porębską, Marszałkowską, Ciemną, oraz 

Stary i Nowy Rynek. Dla mieszkańców getta w Zawierciu bardzo trudną okazała się 

zima 1941/1942. Złe warunki sanitarne, przeludnienie domów, niedożywienie i 

zimno stały się powodem wybuchu epidemii dżumy. Pod koniec 1941 r. Niemcy 

zamknęli getto, otoczyli je drutem kolczastym i wystawili strażników. W 1942 r. do 

getta w Zawierciu przeniesiono Żydów z okolicznych gmin, takich jak Kromołów, 

Łazy i Siewierz. W dniu 26.08.1942 r. Niemcy przeprowadzili pierwszą akcję 

likwidacji zawierciańskiego getta. Żołnierze SS i Gestapo przy pomocy polskich 

policjantów wyselekcjonowali ok. 2,5 tys. Żydów, których zaprowadzono na stację 
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kolejową i wysłano transportem do KL Auschwitz-Birkenau. W sierpniu 1943 r. 

Niemcy przeprowadzili drugą akcję likwidacji zawierciańskiego getta. Żydów 

zaprowadzono na stację kolejową i wysłano transportami do obozu zagłady 

Auschwitz-Birkenau. W styczniu 1945 r. Zawiercie zajęły wojska sowieckie.  

Hartheim - na przełomie roku 1938 i 1939 zamek i ośrodek (instytut dla ludzi 

niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo – który prowadziły siostry pallotynki) 

został przejęty przez nazistów i zamieniony w miejsce przeprowadzania „eutanazji” 

(w ramach tzw. Akcji T4). Wszyscy pensjonariusze zostali przeniesieni do innych 

instytutów. Zamordowano ich później. W latach 1940 i 1941 zamordowano tam 

około 30 tysięcy osób uznawanych przez reżim hitlerowski jako „niewartościowe” 

(wg. Wikipedii). 

HPC – Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 

JHP – Junackie Hufce Pracy 

KL Auschwitz-Birkenau - był największym hitlerowskim obozem 

koncentracyjnym i obozem natychmiastowej zagłady. Założony 27.04.1940 r. na 

Zasolu - przedmieściach miasta Oświęcim. Pierwsze transporty polskich więźniów 

politycznych z więzień z Generalnej Guberni, ze Śląska i Wielkopolski przybywały 

od 14.06.1940 r. Wyjątkowo duży kombinat zagłady, w którym więziono i 

wyniszczano więźniów 29 narodowości, w początkowym okresie głównie Polaków - 

przedstawicieli inteligencji i członków organizacji konspiracyjnych z łapanek 

ulicznych. Na przełomie 1940 i 1941 r. przetransportowano do KL Auschwitz część 

polskich więźniów z KL Sachsenhausen, KL Gross-Rosen, KL Dachau, KL 

Flossenbürg i innych. Później osadzono w nim również radzieckich jeńców 

wojennych, Cyganów oraz więźniów innych narodowości. Od marca 1941 r. obóz 

rozbudowywano. 3.09.1941 r. przeprowadzono na 850 więźniach (w tym na 600 

jeńcach radzieckich) pierwsze próby masowego uśmiercania za pomocą gazu - 

cyklonu B. Od 1.10.1941 r. rozpoczęto budowę KL Auschwitz-Birkenau II, który 

był przeznaczony na 100 tysięcy więźniów, później dla 200 tysięcy. W ciągu 

następnych lat KL Auschwitz był rozbudowywany i składał się z trzech głównych 

części: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz. W sierpniu 

1942 r. powstał także podobóz przeznaczony wyłącznie dla kobiet – Birkenau, a od 

1942 r. obóz w Brzezince stał się miejscem największego masowego mordu w 

dziejach ludzkości, dokonanego na Żydach w ramach hitlerowskiego planu 

całkowitej zagłady tego narodu. W Birkenau (w ok. 300 prymitywnych, w 

większości drewnianych barakach), jednorazowo przebywało ponad 100 tysięcy 

więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych. Od 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. Niemożliwe zatem jest dokładniejsze określenie liczby 

ofiar. Ogólną liczbę ofiar KL Auschwitz w latach 1940-1945 szacuje się na 1,5 

miliona ludzi. Do 1943 r. zbudowano w 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 
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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 numer na lewym udzie, jeńcom radzieckim tatuowano na piersi. Od 1943 

r. dla wykorzystania siły roboczej więźniów, zaczęto tworzyć obozy filie (powstało 

ok. 40 filii) przy zakładach przemysłowych, zwłaszcza na Śląsku (największy 

podobóz w Monowicach). Pod koniec 1944 r., w obliczu zbliżającej się do 

Oświęcimia ofensywy Armii Czerwonej, władze obozowe przystąpiły do zacierania 

śladów swych zbrodni - niszczono dokumenty, rozebrano niektóre obiekty, inne 

spalono lub wysadzono w powietrze. W połowie stycznia 1945 r. więźniów 

zdolnych do marszu ewakuowano w głąb Niemiec i Austrii. W dniach 17-

21.01.1945 r. wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 tysięcy 

więźniów i więźniarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, konwojowanych 

przez silnie uzbrojonych esesmanów. Dnia 27.01.1945 r. radzieckie wojska 1 Frontu 

Ukraińskiego wyzwoliły obóz.  

KL Bergen-Belsen – obóz koncentracyjny w Dolnej Saksonii (Niemcy). Istniał w 

latach 1940-1945 - początkowo jako miejsce eksterminacji Żydów, w późniejszym 

okresie dokonywano w nim masowego uśmiercania inwalidów z innych obozów 

koncentracyjnych. W sierpniu 1944 r. w Bergen-Belsen utworzono pod namiotami 

obóz dla Polek. W 1945 r., wobec zbliżającego się frontu, ewakuowano do KL 

Bergen-Belsen więźniów z innych obozów koncentracyjnych. Przez obóz przeszło 

ok. 75 tys. więźniów, z czego 48 tys. zginęło. Dnia 15.04.1945 r. obóz został 

wyzwolony przez wojska brytyjskie.  

KL Buchenwald – od 19.07.1937 r. Niemcy utworzyli pod Weimarem obóz 

koncentracyjny Buchenwald, początkowo noszący nazwę KL Ettersberg i miał 136 

podobozów. Faktycznie działał od marca 1937 r. do kwietnia 1945 r. Przez obóz 

przeszło 250 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 56 

tysięcy, w tym ponad 11 tysięcy Żydów, a także wielu Polaków (nie rejestrowano 

liczby rozstrzelanych jeńców radzieckich). W obozie dokonywano zbrodniczych 

eksperymentów medycznych na więźniach, z których ok. 90% umarło. Badano 

działanie nowych leków i szczepionek, zarażając więźniów np. tyfusem plamistym. 

Dnia 11.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 

KL Chełmno - ten obóz zagłady Niemcy zorganizowali 7.12.1941 r. (po 

wysiedleniu prawie wszystkich mieszkańców z okolicy) w małej miejscowości 

polskiej Chełmnie nad Nerem, położonej 60 km na południe od Łodzi. 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). 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 
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17.01.1945 r., w przeddzień wkroczenia Armii Czerwonej - Niemcy wysadzili 

wszystkie obiekty, zacierając ślady zbrodni. 

KL Dachau - obóz zagłady na terenie Austrii. Był to pierwszy obóz koncentracyjny 

utworzony na podstawie zarządzenia H. Himmlera z 22 marca 1933 roku. 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 roku przez 

KL Dachau przeszło ogółem 160 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których 

zginęło około 66 tysięcy (w tym 40 tys. Żydów), miejsce kaźni m. in. polskich 

działaczy politycznych i samorządowych oraz ok. 1600 księży polskich. Obóz został 

wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. 

KL Flossenbürg – wieś w Niemczech, w której hitlerowcy urządzili obóz 

koncentracyjny, działający w okresie od maja 1938 r. do kwietnia 1945 r. Obóz 

posiadał około 70 podobozów i filii, przez które przeszło ponad 111 tys. więźniów 

różnej narodowości m.in. Polacy. Zginęło tam ok. 73 tys. więźniów. W 1941 r. 

stworzono tam obóz dla jeńców radzieckich, z których ponad 26 tys. zginęło. 

23.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 

KL Gross-Rosen – Rogoźnica. Wieś w północnej części województwa 

wałbrzyskiego, na Przedgórzu Sudeckim, w obrębie Wzgórz Strzegomskich. 

Początki tworzenia obozu to maj 1940 r., kiedy przedsiębiorstwo SS „Deutsche Erd-

und Steinwerke” (DEST) zakupiło kamieniołom granitu na gruntach w pobliżu wsi 

Rogoźnica. Aby zapewnić siłę roboczą, 2.08.1940 r. utworzono podobóz KL 

Sachsenchausen. Jego oficjalna nazwa brzmiała Arbeitslager Gross-Rosen. Pierwszy 

transport więźniów przybył z KL Sachsenchausen 2.08.1940 r. Od 1.05.1941 r. 

Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego - 

KL Gross-Rosen i był oceniany jako najcięższych z obozów koncentracyjnych. Do 

końca 1941 r. w sześciu transportach przywieziono do KL Gross-Rosen ogółem 766 

więźniów, zwiększając liczbę więźniów w obozie do prawie 1.500 ludzi. W 1942 r. 

przybyło już 60 transportów z około 5.400 osobami. W 1943 r. przybyło ok. 70 

transportów z 8.600 więźniami. Od października 1941 r. 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 KL 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. W lutym 1945 r., gdy Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę, 

rozpoczęto pośpieszną ewakuację więźniów na zachód. KL został wyzwolony przez 

armię radziecką 13.02.1945 r. 

KL Majdanek - oficjalna nazwa Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in Lublin - 

Obóz Jeńców Wojennych w Lublinie, zwany potocznie Majdankiem - dzielnica 

Lublina w północno-wschodniej części miasta. Powstał jesienią 1941 r. na obszarze 

ok. 270 h. – pierwotnie jako obóz jeńców wojennych, do którego trafiali jeńcy 

radzieccy. Według zachowanych planów obóz miał pomieścić jednorazowo co 
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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 roku KL Majdanek stał się obozem zagłady Żydów. W tymże 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. KL Majdanek 

posiadał 6 podobozów: w Bliżynie, Budzyniu, Lublinie, Puławach, Radomiu i 

Warszawie, był po KL Auschwitz-Birkenau drugim co do wielkości obozem 

nazistowskim tego typu w Europie. Na terenie obozu macierzystego w Majdanku 

znajdowało się krematorium i 7 komór gazowych, gdzie mordowano więźniów 

cyklonem B i tlenkiem węgla. Obóz wyzwolono 24.07.1944 r.  

KL Mauthausen (od lata 1940 pod nazwą KL Mauthausen-Gusen) – założony 

8.08.1938 r. w miasteczku Mauthausen, ok. 20 km od Linzu w Austrii. Został 

założony po wcieleniu Austrii do Niemiec, w pobliżu największego austriackiego 

kamieniołomu granitu (Wiener Graben). 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 był wzorowany na modelowym KL Dachau i służył aż do 

końca 1940 r. za miejsce kaźni przede wszystkim niemieckich i austriackich 

socjalistów, komunistów, homoseksualistów, potencjalnej lub faktycznej opozycji 

względem nazizmu oraz polskiej inteligencji. Był to pierwszy obóz założony poza 

międzywojennymi granicami Niemiec. W grudniu 1939 zapadła decyzja o założeniu 

obozu w Gusen, przy zakładach zbrojeniowych. Wiosną 1940 miała miejsce 

rozbudowa obozu o usytuowany w odległości 4,5 km od Mauthausen podobóz 

Gusen, ponieważ ujęto go w planie niszczenia polskiej inteligencji w ramach akcji 

Intelligenzaktion. Uruchomiono go 25.05.1940 r. Natomiast 9 marca w pobliżu 

zaczął funkcjonować kolejny podobóz Gusen II, a od 1944 Gusen III w Lungitz. 

Latem 1940 r. Gusen i Mauthausen zostały połączone wspólną administracją i 

kierownictwem. We wrześniu 1944 r. otwarto w Mauthausen obóz kobiecy, do 

którego przysłano wiele kobiet z Ravensbrück, Bergen-Belsen, Gross Rosen i z 

Buchenwaldu. Wiosną 1945 r. w Mauthausen przebywało wielu więźniów 

ewakuowanych z Auschwitz-Birkenau (z marszów śmierci). Pod koniec kwietnia 

1945, przy zbliżającym się froncie, część SS-manów opuściła obóz. 5.05.1945 r. 

dokładnie o godzinie 17.00 na teren obozu wkroczyła armia amerykańska.  

KL Mittelbau-Dora (Arbeitslager Dora) - założony w sztolniach nieczynnej 

kopalni w pobliżu Nordhausen w okręgu Halle, na terenie III Rzeszy. Obóz 

funkcjonował od sierpnia 1943 r. do końca wojny. Początkowo obóz funkcjonował 

jako filia KL Buchenwald, lecz w 1944 r. uzyskał status samodzielnego obozu 

koncentracyjnego. Został założony w celu dostarczenia niewolniczej siły roboczej 

dla pobliskiej olbrzymiej podziemnej zbrojeniowej Mittelwerk, a jego założenie 
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wiąże się bezpośrednio ze zbombardowaniem przez lotnictwo angielskie fabryki 

rakiet wojskowych w Peenemünde na wyspie Uznam. Bombardowanie spowodowao 

rozpoczęcie prac adaptacyjnych w kompleksie podziemnych sztolni Wirtschaftliche 

Forschungsgesellschaft w okolicach góry Kohnstein koło miasta Nordhausen. 

Sprowadzono na miejsce więźniów z KL Buchenwald i rozpoczęto prace w 

największej tajemnicy. Więźniowie, którzy trafiali do Dora mieli w założeniu 

pozostać tam do śmierci. Obóz od dnia 1.10.1944 r. stał się obozem 

autonomicznym, wraz z ok. 30 podobozami i komandami zewnętrznymi 

pracującymi w okolicach. Sam obóz był również (zwłaszcza na początku) 

umieszczony pod ziemią. Baraki były umiejscowione w galeriach podziemnych. 

Niemcy planowali przeniesienie pod ziemię dużej części swych fabryk 

zbrojeniowych. Wiele firm przeprowadzało się specjalnie w pobliże Nordhausen. 

Pod koniec 1944 roku transporty ewakuacyjne (marsze śmierci) z KL Auschwitz i 

innych obozów dotarły do Mittelbau-Dora. Jednak byli to więźniowie zbyt 

wyczerpani, by pracować w tych fatalnych warunkach: ginęli bardzo szybko z 

przemęczenia. Przez obóz przeszło około 60 tysięcy osób, z których zginęło 

przeszło 13 tysięcy. W kwietniu 1945 obóz był ewakuowany, pociągami i piechotą. 

W ten sposób większość obozu głównego i podobozów została zupełnie opróżniona 

z więźniów. 11.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 

KL Natzweiler – hitlerowski obóz koncentracyjny w okupowanej Francji (Alzacja), 

w pobliżu miasta Schirmeck. Założony w maju 1941r., funkcjonował do kwietnia 

1944 r. Miał 40 podobozów. Więźniów wykorzystywano do niewolniczych robót w 

okolicznych kamieniołomach. Wykonywano tu pseudomedyczne eksperymenty i 

badania nad działaniem gazów bojowych oraz broni bakteriologicznej. W obozie 

zginęło ok. 25 tys. więźniów, głównie Żydów i Francuzów, członków ruchu oporu. 

W kwietniu 1944 r. obóz ewakuowano, przenosząc większość uwięzionych do 

Dachau. 

KL Neustadt-Glewe - na wschodnich peryferiach miasta Neustad Glewe, zaraz 

obok eksploatowanego jeszcze lotniska, znajdują się oznaczone pozostałości 

utworzonego w 1943 r. na potrzeby fabryki samolotów im. Dorniera kobiecego 

podobozu KL Ravensbrück. Pod koniec wojny był on przepełniony kobietami z 

całej Europy. Obóz ten był jednym z wielu podobozów KL Ravensbrück 

znajdujących się na terenie kraju.  

KL Neuengamme – od 4.06.1940 r. Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny w 

pobliżu Hamburga. Wcześniej obóz ten był filią obozu koncentracyjnego 

Sachsenhausen (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. 

KL Oranienburg - założony przez SA już w marcu 1933 r. w centrum miasteczka 

Oranienburg, w nieużywanych browarach. W ciągu kilku miesięcy obóz ten został 

uznany za 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 
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strażników pilnowało ok. 1500 osób. W 1934 r. SS postanowiło zamknąć ten obóz – 

13.07.1934 r. więźniowie zostali wysłani do KL Lichtenberg. Oranienburg został 

swoistym „obozem rezerwowym” do ewentualnego późniejszego użytku – natomiast 

w pobliżu działał KL Sachsenhausen. 

KL Płaszów – powstał jesienią 1942 r. zarządzeniem niemieckich władz 

okupacyjnych na terenie krakowskiej dzielnicy mieszkaniowej Podgórze, jako 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 Barackenbau. Przez obóz przeszło około 150 tysięcy więźniów, głównie 

Żydów. Posiadał kilka filii umiejscowionych przy większych zakładach 

produkcyjnych - jednym z takich podobozów była Fabryka Naczyń Emaliowanych 

należąca do Oskara Schindlera. W połowie 1943 roku 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 roku Niemcy przystąpili do 

likwidacji obozu. Transporty więźniów wysyłano do KL Auschwitz-Birkenau, KL 

Stutthof i innych, w których czynne były komory gazowe. Ostatnią grupę 

wywieziono 16.01.1945 r. do obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau II.  

KL Ravensbrück – największy obóz koncentracyjny dla kobiet, zorganizowany od 

15.05.1939 r. w Meklemburgii - w pobliżu miasta Fürstenberg. Projektowany dla 6 

tys. więźniów, pod koniec wojny przebywało w nim ponad 36 tys. kobiet i dzieci. 

Posiadał 25 podobozów. 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 135 tysięcy kobiet, 27 

narodowości (w tym ok. 30 tys. Polek), 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. 1.05.1945 r. obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. 

KL Sachsenhausen – założony 1936 r. w pobliżu wsi Sachsenhausen, 3 km na 

północ od Oranienburga, we wschodniej części Niemiec. Podlegały mu 53 podobozy 

na terenie III Rzeszy. W 1938 r. po wydarzeniach nocy kryształowej osadzono tu 10 

tys. Żydów z Berlina, Hamburga i całych północnych Niemiec. Podczas II wojny 

światowej w obozie przetrzymywano ok. 20-35 tys. osób. Ogółem przez obóz i 

kilkadziesiąt jego podobozów przeszło ok. 200 tys. więźniów, z których połowa 

zmarła. Osadzono tu m.in. 184 profesorów i innych pracowników Uniwersytetu 

Jagiellońskiego aresztowanych w Krakowie 6 listopada 1939 r. Jeden z pierwszych 

obozów, w którym dokonywano eksperymentów medycznych. 22.04.1945 r. obóz 

wyzwoliły oddziały radzieckie.  

KL Stutthof - we wrześniu 1939 roku Niemcy założyli w pobliżu wsi Sztutowo w 

powiecie Nowy Dwór Gdański „obóz dla jeńców cywilnych”. Był on przeznaczone 

dla Polaków z Pomorza. Już 2 września 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 



 399 

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. Został wyzwolony 9.05.1945 r. 

przez wojska radzieckie.  

KL Treblinka (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 roku w odległości 2 km od karnego obozu pracy Niemcy 

rozpoczęli budowę obozu zagłady Treblinka II. Do sierpnia 1943 roku 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. 

KN - Krzyż Niepodległości 

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza 

KPCz - Komunistycznej Partii Czech 

KW – Krzyż Walecznych 

MN – Medal Niepodległości 

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

NKWD – Narodnyj Komisariat Wnutriennych Dieł (Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych, nazwa spwieckiej Policji Państwowej 

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa 

OOB – Organizacja Orła Białego  

O.U.N.Z. – Okręgowy Instytut Zdrowia Narodowego (Okresní ústav národního 

zdraví) 

PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień 

Polenlager – miejsce uwięzienia w systemie 26 niemieckich obozów 

koncentracyjnych i miejsc pracy przymusowej dla Polaków (często z 

uwzględnieniem kobiet i dzieci) na Śląsku (w tym 4 na czeskim) podczas II wojny 

światowej. Bezpośrednią przyczyną powstania obozów Polenlager dla Polaków na 

Śląsku były trudności związane z osiedlaniem na Śląsku Niemców w Besarabii, 

Bukowiny i Litwy w ramach niemieckiej akcji kolonizacyjnej. W połowie 1942 roku 

władze hitlerowskie podjęły decyzję o organizacji na Śląsku systemu obozów 

koncentracyjnych dla Polaków pod nazwą „Polenlager”. Administrację nad tymi 

obozami powierzono agendzie partii nazistowskiej, która dysponowała rozbudowaną 

siecią obozów przesiedleńczych dla Niemców przesiedlanych. Obozy organizowano 

w skonfiskowanych przez Niemców budynkach fabrycznych i prywatnych oraz 

publicznych rezydencjach o charakterze religijnym i świeckim. Liczba tych 

więźniów była zmienna, uzależniona od aktualnie przeprowadzanych wysiedleń 

ludności polskiej ze Śląska i jednorazowo wynosiła w mniejszych obozach 200 

osób, a w większych ok. 1200 osób. W sumie w Polenlagrach w czasie II wojny 

światowej przebywało wiele tysięcy ludzi. Obszerniejsze informacje o polenlagrach, 

warunkach bytu w nich panujących, czytelnik znajdzie w Tomie I Martyrologium 

mieszkańców Zaolzia, str. 17-18. 
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POW – Polska Organizacja Wojskowa 

pp – pułk piechoty 

PP – Policja Państwowa 

PPSD Śląska - Polska Partia Socjalno-Demokratyczna 

psp – pułk strzelców podhalańskich  

PSPR - Polska Socjalitystyczna Partia Robotnicza 

PWŚl. – Policja Województwa Śląskiego 

PZKO – Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (organizacja Polaków w 

Czechosłowacji, od 1993 r. w Republice Czeskiej 

SA – funkcjonariusz niemiecki 

SG – Straż Graniczna 

SKZ – Srebrny Krzyż Zasługi 

SMP - Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 

Statki: „Athena”, „Thielbeck”, „Cap Arcona” i „Deutschland” – nazwa czterech 

statków na których 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 nimi 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. 

SZP – Siła Zbrojna Polski 

SPR – Szkoła Podchorążych Rezerwy 

UVOD (Centralny Komitet Krajowego Ruchu Oporu - Ústřední vedení odboje 

domácího). Powstał w maju 1940 r., skupiając działaczy Centrum Politycznego, 

Obrony Narodu i Komitetu Petycyjnego. Celem było dążenie do scalenia prac 

czeskiego podziemia niekomunistycznego przy zachowywaniu odrębności 

organizacji. (wg. danych z Wikipedii). 

Todt - Organizacja Todt (niem. Organisation Todt, OT). Organisation Todt, OT) - 

utworzona w 1938 w nazistowskich Niemczech organizacja mająca za zadanie 

budowę obiektów wojskowych, kierowana początkowo przez Fritza Todta Tworzyły 

ją zarówno prywatne firmy budowlane jak i przedsiębiorstwa państwowe. 

Zatrudniała początkowo Niemców niezdolnych do służby wojskowej oraz 

przedpoborowych, którzy podlegali obowiązkowi pracy w organizacji. W latach II 

wojny światowej zatrudniano przymusowo także robotników i inżynierów z krajów 

okupowanych (wg Wikipedii). 

TON - Tajna Organizacja Niepodległościowa  

TOW – Tajna Organizacja Wojskowa 

TUR - Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego 

VM – Order Virtuti Militari 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1938
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Todt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy_(nar%C3%B3d)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robotnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_wojenna
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Volksbund - (VB) (niem. Deutscher Volksbund für Polnisch-Schlesien) – 

organizacja mniejszości niemieckiej w Polsce – Niemców śląskich dla ochrony praw 

mniejszościowych. Od 1925 r. Niemiecki Związek Narodowościowy na Śląsku w II 

Rzeczypospolitej. Po 1933 r. organizacja nazistowska, a jej członkowie należeli do 

bojówek hitlerowskich dokonujących w 1939 mordów ludności polskiej.Osoby 

przystępujące do VB musiały zadeklarować przynależność do narodowości 

niemieckiej. 

Volkslista - (niem. Deutsche Volksliste DVL) – niemiecka lista narodowościowa 

wprowadzona 2.09.1940 r. Na terenach Rzeczypospolitej Polskiej anektowanych 

przez III Rzesze w czasie II wojny światowej, volkslistę wprowadzono 4.03.1941. 

Volksdeutschów dzielono na cztery kategorie DVL: 

Kategoria 1 – Volkdeutscher – osoby narodowości niemieckiej, aktywne 

politycznie, działające na rzecz III Rzeszy w okresie międzywojennym (tzw. 

Reichslista). 

Kategoria 2 – Deutschstämmige – osoby przyznające się do narodowości 

niemieckiej, posługujące się na co dzień językiem niemieckim, kultywujące kulturę 

niemiecką, zachowujące się biernie. 

Kategoria 3 – Eingedeutschte – osoby autochtoniczne, uważane przez Niemców za 

częściowo spolonizowane (Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy) oraz Polacy niemieckiego 

pochodzenia (osoby pozostające w związkach małżeńskich z Niemcami). 

Kategoria 4 – Rückgedeutschte – osoby pochodzenia niemieckiego, które się 

spolonizowały i czynnie współpracowały w okresie międzywojennym z władzami 

polskimi, bądź aktywnie działały w polskich organizacjach społeczno-politycznych 

(popularnie zwane przez Niemców renegatami). 

Zaliczeni do I i II grupy otrzymywali automatycznie obywatelstwo Rzeszy, zaliczeni 

do III grupy otrzymywali to obywatelstwo na 10 lat, zaś wpisani do IV grupy 

otrzymywali obywatelstwo na zasadzie wyjątku. Odmowa podpisania volkslisty 

mogła być uznana za „zdradę rasy” i zakończyć się wysłaniem całej rodziny do 

obozu koncentracyjnego lub przesiedleńczego. 

Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-

SS, utworzona 16.03.1935 r. ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, 

która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego 

(1919). Wehrmacht został utworzony w miejsce zawodowej Reichswehry i 

obejmował trzy rodzaje sił zbrojnych: Heer (wojska lądowe), Kriegsmarine 

(marynarka wojenna) i Luftwaffe (lotnictwo), z których każdy posiadał własny sztab 

generalny. W czasie II ojny światowej Wehrmacht brał udział w zbrodniach 

wojennych razem z Gestapo i Waffen-SS. 

Więzienie Landsberg – zakład karny położony w mieście Landsberg am Lech na 

południowym zachodzie Bawarii, około 65 km na zachód od Monachium. 

Więzienie Pankrác - oficjalnie Zakład karny Praga Pankrác, czeski zakład karny w 

praskiej dzielnicy Nusle w pobliżu stacji praskiego metra Pražského wybudowany w 

latach 1885–1889. 

woj. – województwo 

WP – Wojsko Polskie 

ZG – Zarząd Główny 

ZO - Związek „Odwetu” 
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Żywocice - Dnia 4.08.1944 r. około 24.00 godz. zostali zastrzeleni we wsi 

Żywocice, w gospodzie Izydora Mokrosza przez polskich partyzantów Armii 

Krajowej funkcjonariusze cieszyńskiego gestapo Karla Weisa, Fiedricha Gawlasa i 

Georga Sponagela. Polscy partyzanci mieli pierwotnie zamiar napaść na nich poza 

wsią w polach i rozbroić ich. Jednak ponieważ cały czas pozostawali w gospodzie, 

zdecydowali się przeprowadzić napad bezpośrednio tam. Podczas wynikłej 

strzelaniny zostali także zabici oberżysta Mokrosz i nieznany partyzant. Ponadto 

zraniona została żona komisarza (kierownika gminy) w Dolnych Błędowicach 

Robergowa, która była z małżonkiem obecna w gospodzie (materiał otrzymany z 

IPN od Prokurator Ewy Koj). 
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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. 

2009 r. Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, 

Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki 

w latach 1939-1945 - słownik biograficzny 
2010 r. Suplement do Martyrologium:  

- 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, 

2011 r. Z ich krwi i cierpień nasza wolność – Istebna, Jaworzynka, Koniaków 1939-

1945 (opracowanie współautorskie), 

2012 r. - Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – (miejscowości podległych 

administracyjnie pod tereny pow. karwińskiego i frysztackiego), W LATACH 1939-

1945 – słownik biograficzny (zawierający 1820 nazwisk).  

2012 r. – Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i konzentrationslagrów w 

latach 1939-1945. 
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