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Przedmowa
Okupacja niemiecka na Żywiecczyźnie
3.09.1939 r. dla miasta Żywca i powiatu rozpoczęła się okupacja, która
trwała 5 lat, 7 miesięcy i 5 dni. W myśl dekretu Hitlera z 8.10.1939 r. ziemie
Rzeczypospolitej zajęte przez okupanta hitlerowskiego zostały podzielone na 2
kategorie. Zachodnia część obszarów okupowanych została włączona do
Rzeszy, natomiast wschodnia miała znajdować się pod niemiecką administracją
jako Generalne Gubernatorstwo. Do Rzeszy zostały wcielone przede wszystkim
ziemie byłego zaboru pruskiego, ale także zachodnie i północne części
województw: białostockiego, warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego i
krakowskiego.
20.12.1940 r. Prowincja Śląska została podzielona na Prowincję
Dolnośląską1 i Górnośląską2. Ta ostatnia składała się z rejencji katowickiej oraz
opolskiej i obejmowała 20618,25 km. kw. oraz liczyła 4174617 mieszkańców.
Nadprezydentem Prowincji Górnośląskiej został SS-Brigadeführer Fritz Bracht3.
Rejencja katowicka, w granicach której znajdował się powiat żywiecki
(Kreis Saybusch), liczyła 9 783,64 km. kw. zamieszkiwało ją 2876522 osoby.
Składała się z sześciu powiatów miejskich i 12 wiejskich, obejmujących 668
gmin i 42 miasta, zorganizowanych w 1940 roku według niemieckiego ustroju
gminnego.
Powiat żywiecki od 19.11.1939 r. wchodził w skład Rzeszy Niemieckiej
w ramach Rejencji Katowickiej. Obejmował 1152,73 km. kw. oraz liczył 130
277 mieszkańców. Dzielił się na 69 gmin i 2 miasta: Suchą i Żywiec. Gminy
zostały podzielone na 10 okręgów administracyjnych (Amtsbezirke): Cięcina,
Jeleśnia, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Rajcza, Sporysz, Stryszawa, Ślemień
oraz Zadziele. Landratem powiatu żywieckiego został Eugen Hering.
„Dziennik Poranny” ukazujący się w Żywcu tak przedstawiał początki
władzy okupanta na Żywiecczyźnie: „Wraz z urzędem Landratu przybył cały
szereg innych władz i urzędów, które natychmiast rozpoczęły swą trudną i
odpowiedzialną, lecz wdzięczną pracę. Wszystkie linie kolejowe były przerwane,
szosy zburzone, a ostra i nieubłagana zima zbliżała się. Jednym z pierwszych
zadań było wyrugowanie Żydów z życia gospodarczego [...]”.
Jednym z pierwszych nakazów Niemców było rozporządzenie
wzywające do składania broni palnej, rowerów i radioodbiorników. Powstał też
powiatowy punkt rejestracji bezrobotnych. Ale były to tylko pozory, faktyczny
los mieszkańców Żywiecczyzny przesądzony był od chwili włączenia ich do
rejencji katowickiej. Akt inkorporacyjny został poprzedzony dekretem Hitlera o
tzw. umacnianiu niemczyzny. Okupant hitlerowski rozpoczął szybko likwidację
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polskich stowarzyszeń i związków. Od października 1939 r. przestał
obowiązywać złoty polski, wprowadzono markę niemiecką. Od grudnia 1939 r.
w urzędach w mowie i korespondencji obowiązywał język niemiecki. Zniesiono
nazwy polskich miejscowości, a Żywiec przemianowano na Saybusch.
Pierwszymi ofiarami polityki narodowościowej w powiecie żywieckim
byli Żydzi. W myśl dyrektywy szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy
z dnia 21.09.1939 r. dającej dużą swobodę działalności antyżydowskiej
władzom lokalnym, stworzono na terenie powiatu getta dla Żydów. Powstały
one w Rajczy oraz w Zabłociu4. Część Żydów wysiedlono do walących się
domów i baraków. Mieli oni obowiązek codziennego meldowania się u władz
niemieckich. Żydzi zostali pozbawieni nieruchomości i wszelkiego mienia. Ich
sklepy i warsztaty oraz nieliczne gospodarstwa rolne zostały później przekazane
osadnikom niemieckim. Zostali oni skierowani do obozów pracy. Pracowali przy
wyrębie lasów, zalesianiu nieużytków, budowie dróg leśnych, regulacji rzek,
rozbiórce domów po wysiedleńcach Polakach, sprzątaniu miasta itp. 4.01.1940 r.
zarządzono noszenie odznaki (gwiazdy Dawida) na ubraniu i oznakowaniu
żydowskich pomieszczeń publicznych. Landrat żywiecki nakazał dr Romanowi
Nehmerowi sporządzenie spisu Żydów w powiecie. Na liście znajdowały się
nazwiska 1143 osób pochodzenia żydowskiego. Była to liczba zaniżona.
Rozpoczęto deportację. Ludność żydowską wywożono do obozu w Suchej
Beskidzkiej, a stamtąd do Krakowa, Bochni i Chrzanowa. W maju i czerwcu
1943 r. zlikwidowano ostatecznie getto w Zabłociu.
Po zakończeniu wojny do Żywca, Milówki, Rajczy i Suchej wróciło
zaledwie po kilka osób narodowości żydowskiej.
Podatnych na propagandę niemiecką wciągano na listy folksdeutschów
lub reichsdeutschów. Dla patriotów i członków ruchu oporu były egzekucje,
więzienia i obozy koncentracyjne. Ludność miejscową starano się złamać przez
tzw. system zakładników. Już w dniu 10.09.1939 r. zostali zatrzymani pierwsi
zakładnicy. Byli to: profesor gimnazjum Walenty Augustynowicz, ks. prałat Jan
Satke, kupiec Zygmunt Rotter, wikariusz ks. Tadeusz Jajko.
We wrześniu okupant zezwolił na uruchomienie wszystkich szkół w
powiecie, ale w dniu 8 listopada wszystkie szkoły ponad podstawowe zostały
zamknięte.
10 listopada Niemcy wzięli 17 zakładników rekrutujących się głównie
spośród nauczycieli i miejscowej inteligencji. Aresztowano wówczas: prof.
Józefa Namysłowskiego, Jana Lelo, Michała Jeziorskiego, nauczyciela i
działacza regionalnego Bronisława Niewiadomskiego, oficera rezerwy Czesława
Mączyńskiego, prezesa TSL Wiktora Fucika, prezesa KSMM Franciszka
Cyconia Różyckiego, komendanta powiatowego Związku Strzeleckiego
Stanisława Stawowczyka, inspektora Rady Powiatowej Michała Sapetę, prezesa
zarządu Związku Weteranów Armii Polskiej we Francji Dubowskiego,
Stanisława Ostrowskiego, członka zarządu TG „Sokół” Wisińskiego, Okuljara,
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Lewickiego, prawnika Karola Żurka, Drohomireckiego, i trzymano ich w
więzieniu do 23 listopada. Wielu z nich nigdy nie powróciło do swoich domów
gdyż zostali osadzeni w obozach koncentracyjnych i tam zmarli.
25.10.1939 r. gminy Isep, Zabłocie i Sporysz włączone zostały do
miasta Żywca, jako jego dzielnice.
Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe uległy
konfiskacie i przekazane zostały obywatelom niemieckim. Ten sam los spotkał
arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga, który mimo nacisków ze strony
niemieckiej nie wyrzekł się obywatelstwa polskiego.
Tymczasem okupant, celem sparaliżowania społeczeństwa i odebrania
mu chęci walki stosował terror. 6.01.1940 r. Niemcy zaaresztowali w Lipowej
tamtejszego proboszcza ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i 40 lipowian. W 1939 r.
– jak już wcześniej było wspomniane - uchodzący z Węgierskiej Górki żołnierze
polscy rozbroili się w Lipowej. Pozostawioną przez żołnierzy broń
postanowiono ukryć za wiedzą i poradą proboszcza. Jeden z Lipowian Marcin
Pietrzak o fakcie tym powiadomił Niemców. Jest inna wersja, że jeden z
Lipowian będąc w stanie nietrzeźwym sięgnął po tę broń i zaczął strzelać. Inna
jeszcze, że użył jej w celach kłusowniczych. 6.01.1940 r. Niemcy otoczyli wieś i
w wyniku przeprowadzonej we wsi rewizji aresztowano księdza i 40 Lipowian.
Przetrzymywano ich w Żywcu, a następnie w Katowicach, gdzie zapadł wyrok
kary śmierci. Trzech z nich zwolniono. Wszyscy aresztowani zostali rozstrzelani
w starej cegielni Grünfelda5 w Katowicach przy ulicy Karbowej w dniu
18.01.1940 r. Były to pierwsze ofiary represyjnej polityki okupanta na
Żywiecczyźnie. Konfident Marcin Pietrzak wyrokiem Wojskowego Sądu
Specjalnego Okręgu Śląskiego AK został skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonał patrol oddziału partyzanckiego AK „Beskid Zachodni” w dniu
11.09.1943 r. Do 1965 r. nikt w Lipowej nie znał losu aresztowanych. Sprawę
wyświetlił i podał do publicznej wiadomości dziennikarz Polskiego Radia w
Katowicach Hubert Jan Urbasik. Ku pamięci potomnych lipowianie wznieśli w
centrum wsi pomnik poświęcony pamięci poległych i pomordowanych w czasie
wojny.
Dnia 25.04.1940 r. Niemcy aresztowali około 45 osób i wywieźli ich do
obozu koncentracyjnego. Byli wśród nich m.in. Mieczysław Mączyński, inż.
Józef Hałaciński, Stawowczyk, kpt. Niewiadomski, Julian Reimschussel,
Dyaczyński, Jan Fucik.
2.04.1942 r. w wielki czwartek na targowicy w Żywcu odbyła się
publiczna egzekucja 11 Polaków z grupy sabotażowej. Było wśród nich 8
mieszkańców Żywca (Karol Gawęda lat 42, Antoni Ryczek lat 30, Czesław
Kudzia lat 30, Franciszek Worek lat 27, Robert Jeziorski lat 21, Tadeusz
Jeziorski lat 20, Kazimierz Worek lat 21, Henryk Błaszczyński, lat 17) i trzech z
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wadowickiego (Jan Świętek lat 30 z Choczni, jego młodszy brat Józef Świętek i
Andrzej Knapik z Regulic). Egzekucją kierował landrat żywiecki Eugen Hering.
W celu zapobieżenia jakimkolwiek zamieszkom w czasie egzekucji, za
szubienicą stało 100 zakładników, którym w każdej chwili groziło rozstrzelanie.
Po wojnie mieszkańcy Żywca w miejscu gdzie stała szubienica wznieśli
pomnik, który po sprzedaniu przez miasto targowicy w prywatne ręce,
przeniesiony został do narożnika byłej targowicy.
Pod koniec wojny, gdy front zbliżał się do granic Polski Niemcy na
głębokich tyłach budowali umocnienia obronne. Od lata 1944 do wiosny roku
1945 zmuszali miejscową ludność do kopania schronów przeciwlotniczych,
rowów przeciwczołgowych, rowów strzeleckich, bunkrów betonowych,
zasieków z drutu kolczastego itp. Do prac tych, przymusowych zobowiązani byli
mężczyźni w wieku od 14 - 65 lat i kobiety od 16 - 60 lat. Jedni z nich
wychodzili na roboty w pobliżu domu, ci na noc mogli wrócić do własnych
domów, zjeść, umyć się i wyspać w czystej pościeli. Innych zapędzono do prac
znacznie od domów oddalonych w tym na Słowację, ci głodowali, spali w
prymitywnych warunkach w roboczych ubraniach, brudni i głodni, poganiani do
pracy, często ostrzeliwani przez lotnictwo radzieckie.
Saybusch Aktion
26.11.1939 r. Erich von dem Bach-Zelewski przedstawił koncepcję
rozwiązania problemów ludnościowych na podległym mu terenie. Przewidywała
ona m.in. natychmiastowe wysiedlenie Polaków z powiatu żywieckiego (od 5
grudnia po 1000 osób dziennie), zaś 30 listopada prezydent Springorum określił
szczegółowe zasady akcji wysiedleńczej w prowincji górnośląskiej.
Plan wysiedleń z terenów Żywiecczyzny (Saybusch Aktion)
opracowano wiosną 1940 r. w ścisłej tajemnicy, aby przyszli wysiedleńcy
pracowali na roli do ostatniej chwili i nie pozbywali się żywego i martwego
inwentarza przeznaczonego z góry dla przyszłych kolonistów niemieckich.
Założenia akcji zostały przyjęte w końcu lipca 1940 r. Pociągi ewakuacyjne
miały być kierowane do Łodzi, a stamtąd do Generalnej Guberni (do dystryktu
lubelskiego i warszawskiego). Na naradzie w dniu 7.08.1939 r. ustalono liczbę
wysiedlonych na 20000, a w ich miejsce osiedlić 600 - 800 rodzin górali
niemieckich z Galicji. Akcję miała przeprowadzić policja i służby
bezpieczeństwa SS, niezbędną dokumentację miały przygotować komórki SIPO
i SD. Sugerowano by nie wysiedlać rodzin, których członkowie znajdowali się
na robotach przymusowych w Rzeszy.
3.09.1940 r. rozpoczął działalność sztab ewakuacyjny mieszczący się w
Szkole nr 2 w Żywcu. Na czele specjalnego oddziału stał SS-Obersturmfürer
Wenland.
Akcja rozpoczęła się 22 września o godz.5 rano. Na pierwszy ogień
poszła wieś Jeleśnia i Sopotnia Mała. Pierwszy transport wyruszył do Łukowa
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przez Łódź 23 września o godz. 14:48 pociągiem nr 2213, w którym było 808
osób.
Tymczasem załadowani do pociągów wysiedleńcy często po kilku
dobach mordęgi, wysadzani byli na odludnych stacyjkach i kierowani do
okolicznych wsi.
O odchodzących z powiatu żywieckiego transportach placówka
katowicka gestapo błyskawicznie dalekopisem powiadamiała Centralę
Przesiedleńczą w Poznaniu [...] placówkę przesiedleńczą w Łodzi [...] oraz
referat Eichmanna. Meldunki zawierały oznaczenie pociągu, czas odjazdu,
liczbę osób objętych transportem oraz wydane im środki czystości. Los
wysiedlonych w ich nowym miejscu zakwaterowania to inny temat, który
wymaga opracowania. Zaczynają pojawiać się wspomnienia i pamiętniki
wysiedlonych.
Najwięcej wysiedlonych skierowanych było do dystryktów lubelskiego i
warszawskiego. Do 31.01.1941 r. wywieziono z powiatu 19 transportów z 17993
osobami. W styczniu 1941 r. odjechał tylko jeden transport kończący akcję (582
osoby skierowane do Małkini).
Saybusch Aktion zakończyła się w styczniu 1941 r. ale kronika
parafialna w Zabłociu odnotowuje transporty wysiedlonych w dniach 11, 17, 22
i 23.09.1941 r. Byli to prawdopodobnie wyłapani uciekinierzy z wymienionych
wcześniej dystryktów GG. Deportacje z Żywca i kilku wsi pod żywieckich
miały też miejsce w 1942 r. Wówczas celem akcji wysiedleńczej było
pozyskiwanie pracowników dla Rzeszy. Osadzano ich w polenlagrach na terenie
Rzeszy.
Wysiedlenia odbywały się wg przygotowanego z niemiecką
dokładnością harmonogramu. Wysiedleńców koszarowano w punktach zbornych
w Żywcu (szkoła podstawowa w Zabłociu i gmach Sokoła), w Suchej i w
Rajczy. Akcję nadzorowały specjalne oddziały sztabu ewakuacyjnego gestapo
oraz 82 batalion policji porządkowej (dowódca mjr Eugen Seim). Imienne listy
przeznaczonych do wysiedlenia były zawczasu przygotowane. Wszystkie
transporty kierowane były do stacji kolejowej w Łodzi, a dopiero stamtąd do
stacji docelowych w dystryktach lubelskim, warszawskim, krakowskim i
radomskim.
Wysiedlenie wsi odbywało się wczesnym rankiem, w godzinach od 5 - 8
mej. Przeznaczoną do wysiedlenia wieś otaczała policja, a do każdego domu
wkraczało dwóch policjantów, w tym jeden ze znajomością języka polskiego,
budziło rodzinę ze snu, wręczało nakaz opuszczenia domu i gospodarstwa.
Rodzinie wolno było zabrać żywność na 3 dni, 15 - 20 kilkogramowy bagaż, a
na spakowanie się dawano nie więcej jak 30 minut. Pozostawiony majątek dom, jego wyposażenie, budynki gospodarcze i inwentarz przechodziły na
własność osadnika.
„W Łękawicy - 5.11.1940 r. - dzień ten należy do najsmutniejszych i
najcięższych przeżyć tutejszej ludności. Rano o godz. 4-ej zajeżdżają auta z
policją niemiecką. Następuje wysiedlenie ludności. Do każdego domu wchodzi
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dwóch niemieckich żandarmów. Dają tylko 2 godziny na spakowanie się. Można
zabrać ze sobą tylko 30 kg na osobę. Co się działo w duszach tych ludzi, którzy
musieli opuścić swoje domy, gospodarstwa, ziemię, na której pracowali, trudno
byłoby opisać. Odchodząc całowali progi, żegnali znakiem Krzyża Świętego
domy, dobytek, ziemię. Niemieccy żandarmi pędzili ich jak bydło ku strażnicy,
gdzie stały auta. Odwieźli ich do Żywca a stąd do guberni, gdzie w nędzy
przeżyli całą wojnę. Wysiedlili około 80% ludności. W tym samym dniu
przyjeżdżają osadnicy niemieccy. Przydzielono im po 6-15 gospodarstw.
Pozostałą ludność polską przesiedlano do innych wiosek. Niektórych
pozostawiono na miejscu i przydzielono do pracy u niemieckich osadników.
Osadnicy odnoszą się do Polaków strasznie, biją, kopią nogami, źle odżywiają i
nie płacą za pracę. W wyniku tej akcji wysiedlono z Łękawicy 144 rodziny, czyli
684 osoby”.
W Gilowicach jeszcze przed wysiedleniami masowymi zaaresztowano i
osadzono w obozach koncentracyjnych Michała Kurzyńca - kowala,
Władysława Latkiewicza - kierownika szkoły, Franciszka Michulca - wójta
gminy i posła na sejm, Jana Pawełka - sekretarza gminy, Albina Górnego organistę i wielu innych. 10.11.1940 r. wysiedlono 162 rodziny - 1721 osób.
Stacja docelowa - Siedlce. Na miejsce wysiedlonych przywieziono 52
niemieckie rodziny z powiatu Dolina w województwie stanisławowskim. 6
Domy wysiedlonych burzono. W Gilowicach Niemcy wyburzyli 180
domów, 165 stajen i 150 stodół.
W dniu 22.07.1942 r. w Gilowicach odbyło się drugie wysiedlenie
według specjalnej listy sporządzonej przez osadników niemieckich. Objęto nim
186 osób. Wysiedlonych ulokowano w lagrze w Siemianowicach Śląskich, gdzie
przebywali pod dozorem z zakazem swobodnego opuszczania lagru.
W 1941 r. w Międzybrodziu Bialskim przesiedlono około 100 rodzin. W
miejsce przesiedlonych sprowadzono osadników, a pozostała we wsi ludność
polska była zmuszana do pracy u osadników niemieckich zwanych
„hadziajami”.
W Gminie Lipowa wysiedleniem objęto wsie Lipową, i część Słotwiny,
a mieszkańców Leśnej przesiedlono do Siennej. W wyniku eksterminacyjnej
polityki okupanta w gminie tej aresztowano 102 osoby, z czego życie straciło 78
z nich.7
W dniu wysiedlania wsi osadnicy czekali na opróżnienie domów gdzieś
w ukryciu, albo byli w drodze. Od 8 do 10 tej specjalne ekipy myły i szorowały
lokale przeznaczone dla osadników, po czym wewnątrz wieszano portret Hitlera,
a na zewnątrz niemiecką flagę, co oznaczało, że dom jest gotowy na przyjęcie
osadnika.
Powiat żywiecki był drugim po bielskim w rejencji katowickiej pod
względem ilości sprowadzonej tu ludności niemieckiej. Do dnia 1.08.1943 r.
6
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sprowadzono tu 9217 osadników przede wszystkim z Galicji i Bukowiny. Wśród
osadników aż 25% stanowili robotnicy leśni, na drugim miejscu byli rolnicy, a
potem rzemieślnicy w liczbie 266 osób. Ci ostatni otrzymywali gotowe
warsztaty skonfiskowane Polakom i Żydom. W skali powiatu najbardziej
zgermanizowane było miasto Żywiec. W 1944 r. mieszkało tu 3526 Niemców co
stanowiło 24,9% ludności miasta. Po Żywcu największy odsetek ludności
niemieckiej był w Rajczy 18,4% - 2653 Niemców.
Według danych z 10.10.1943 r. na terenie powiatu żywieckiego
liczącego wówczas 130829 mieszkańców znajdowało się 9282 osadników, 2723
innych osadników niemieckich i 2426 folksdeutschów – łącznie 14431 Niemców
co stanowiło 11% ogółu ludności powiatu.
Ponieważ na terenie powiatu dominowały nisko hektarowe
gospodarstwa rolne, Niemcy przeprowadzili akcje ich komasacji. Przewidywana
norma wielkości majątku osadnika wahała się w granicach 25 – 40 ha ale liczby
tej nigdy nie osiągnięto i nowo utworzone gospodarstwa osiągały przeciętną
powierzchnię 13,15 ha dla ludności rolniczej, 3,44 ha dla robotników leśnych i
tartacznych oraz 1,54 ha dla innych osób zatrudnionych w rolnictwie. W trakcie
tej komasacji wyburzano zbędne budynki mieszkalne i inwentarskie. W celu
konsolidacji osadników władze niemieckie organizowały imprezy integracyjne
do których można zliczyć dożynki lokalizowane na żywieckim Rynku.
Ruch Oporu i represje okupanta
W listopadzie z inicjatywy studenta UJ Ryszarda Stefka oraz lipowskich
chłopów Karola Turczaka i Mieczysława Pawlusa powstała tajna organizacja
chłopska „Racławice”. Organizacja ta zasięgiem swoim obejmowała powiat
żywiecki podzielony ze względów konspiracyjnych na 5 rejonów. Celem
organizacji była walka z okupantem, wywołanie powstania i ustanowienie
ustroju sprawiedliwości społecznej. Członkowie organizacji (w roku 1941 było
ich w powiecie 541), zbierali informacje o poczynaniach okupanta,
współpracownikach, konfidentach, a poza tym szkoleni byli wojskowo.
Zajmowali się też kolportowaniem pisma „Walka i wolność”. Przez jakiś czas
„Racławice” współpracowały z inną niepodległościową organizacją żywiecką Tajną Organizacją Niepodległościową (TON) założoną i kierowaną przez
Antoniego Studenckiego pseud. „Bystry”. W listopadzie 1941 r. ich drogi się
rozeszły. Rok później, w kwietniu 1942 r. kierownictwo „Racławic” zostało
aresztowane, osadzone w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i stracone
przez rozstrzelanie przy bloku śmierci (2.08.1942 r.).
Jesienią 1939 r. Antoni Studencki pseud. „Bystry” rodem z Żywca,
absolwent AGH w Krakowie, ożeniony i zamieszkały w Mysłowicach, założył
w Żywcu Tajną Organizację Niepodległościową (TON). Organizacja ta
obejmowała swoim zasięgiem okręg żywiecki (Żywiec, Wadowice, Bielsko,
Cieszyn i Zaolzie) i powstały nieco później okręg śląski (Katowice Zachód,
Katowice Wschód, Pszczyna, Rybnik). W styczniu 1941 r. Studencki
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doprowadził do połączenia TON z „Racławicami”, ale wskutek mniejszej
żarliwości bojowej tej organizacji ich drogi się rozeszły.
Celem organizacji (TON) była działalność propagandowa i
uświadamiająca, walka dywersyjna i sabotażowa w przemyśle niemieckim i
przygotowanie do czynu zbrojnego. Organem prasowym TON był redagowany
przez A. Studenckiego, drukowany w Żywcu u Antoniego Ścieszki w Sporyszu
dwutygodnik „Front polski” (drukarze: A. Ścieszka, J. Sobel, W. Wojtyła i L.
Bydliński) . Pierwszy numer w nakładzie 150 egzemplarzy ukazał się w grudniu
1940 r. Z czasem nakład powiększył się nawet do 800 egzemplarzy. Spod pióra
„Bystrego” z drukarni TON wyszła też „Instrukcja sabotażowa”, kolportowana
również w innych tajnych organizacjach ruchu oporu na terenie Polski
południowej. W sumie do chwili wykrycia drukarni (10.08.1942 r.) ukazało się
30 numerów pisma. W czasie okupacji wychodziły jeszcze: „Błyskawica”,
„Sikorka”, „Hasło”, „Hasło Wolna Polska”. W 1942 r. TON połączyła się z
Narodową Organizacją Wojskową (NOW), a następnie weszła w skład Armii
Krajowej (AK). W dniu 6.09.1942 r. na dworcu kolejowym w Bielsku A.
Studencki pseud. „Bystry” i Roman Czarnota zostali aresztowani przez gestapo.
Konfidentem okazał się Roman Czarnota. Po tym zdarzeniu nastąpiła seria
aresztowań na terenie Żywiecczyzny, bielskiego i oświęcimskiego powiatu. Do
aresztu zwieziono około 400 osób. Część z nich osadzono w obozie
koncentracyjnym, część w tym A. Studenckiego skazano na karę śmierci. Wyrok
na nim wykonany został 29.03.1943 r. przed ścianą śmierci w Oświęcimiu.
Tajna Organizacja Niepodległościowa przestała istnieć.
W grudniu z inicjatywy kolejarza Emanuela Reimschüssela i byłego
kierownika szkoły w Kolebach Wenancjusza Zycha (1891 - 1972) powstała
Tajna Organizacja Wojskowa (TOW). Na początek w jej skład weszli: ks.
Stanisław Słonka pseud. „Stasiak”8, pchor. Jan Biernacik, st. sierż. Wojciech
Galica pseud. „Jeleń”, sierżant Stanisław Góra pseud. „Sęp”, sierżant Edward
Miodoński pseud. „Longinus”, pchor. Karol Staszkiewicz, pchor. Zbigniew
Tyczkowski, pchor. Jan Urbaniec pseud. „Ponton”. Przysięgę od pierwszej
grupy konspiracyjnej odebrał ks. Stanisław Słonka (1898 - 1975), późniejszy
kapelan ZWZ – AK. Wkrótce do TOW dołączyła mniejsza grupa konspiracyjna
skupiająca się wokół pisemek „Sikorka” i „Błyskawica”.
Na początku wojny działalność TOW koncentrowała się wokół
organizowania przerzutów osób zagrożonych do Generalnej Guberni i
organizowanie szlaku kurierskiego na Węgry przez Słowację do internowanych
tam jednostek wojska polskiego. Ponadto udzielano pomocy materialnej
więźniom obozów koncentracyjnych, organizowano sieć wywiadowczą, sieć
punktów kontaktowych, konspiracyjną służbę sanitarną. W 1940 r. zaczęła się
ukazywać konspiracyjna gazetka „Hasło”. Pod koniec 1940 r. do TOW dołączył
Antoni Płanik (1906 -1978), któremu powierzono zadanie organizowania
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wywiadu. Nauczycielstwo żywieckie zwerbowane do konspiracji organizowało
tajne komplety z zakresu szkoły powszechnej i średniej.
Z rozkazu naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego z dniem
10.01.1940 r. utworzony został Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Rozpoczęła się
akcja scaleniowa i powstawanie jednej jednolitej organizacji na obszarze ziem
okupowanych. Komendzie głównej podporządkowane były komendy obszarów,
w tym komendy okręgów, a komendom okręgów - inspektoraty, które dzieliły
się na komendy obwodów. Żywiec należał do okręgu śląskiego (ziemie wcielone
do Rzeszy), inspektoratu bielskiego składającego się z powiatów: bielskiego,
wadowickiego, żywieckiego i oświęcimskiego. Żywiecki obwód ZWZ
ukonstytuował się w pierwszych dniach maja 1941 r. 9
Żywiecki obwód Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) „Żegota”
ukonstytuował się w pierwszych dniach maja 1941 r. Komendantem obwodu
został kpt. rez. Wenancjusz Zych, ps. „Szary” – „Dziadek”10. W marcu 1942 r., z
powodu zagrożenia aresztowaniem, wraz z trzema córkami przeszedł do
Generalnej Guberni na stanowisko dowódcy oddziału partyzanckiego w
„Legionie Śląskim” pod zwierzchnim dowództwem ppłk-a rez. Mariana Kiliana
w rejonie Babiej Góry. Na jego miejsce komendant inspektoratu bielskiego
mianował por. Antoniego Cadra pseud. „Rola”, a następnie po 3 miesiącach
Antoniego Płanika pseud. „Lech”, „Roman”. Kpt. Antoni Płanik, pseud. „Lech”
– „Roman”, do połowy 1942 r., pełnił obowiązki zastępcy komendanta d/s
wywiadu i organizacji po czym, do zakończenia wojny był komendantem
Obwodu.11 Obwód żywiecki był podzielony na 9 placówek. Placówki dzieliły się
na kompanie konspiracyjne, a kompanie na plutony i drużyny.
W Żywcu pierwszym dowódcą do połowy 1941 r. był por. rez. Edward
Moroń (1897-1971). Następnym dowódcą był ppor. rez. Appenhaimer, do
września 1942 r., po czym zbiegł przed aresztowaniem. Ostatnim dowódcą tej
placówki był kpt. rez. Bronisław Mojżyszek.
W Zabłociu pierwszym dowódcą był por. rez. Franciszek Łopatka,
pseud. „Baruta”- do września 1942 r., po czym przeszedł na dowódcę placówki
Gilowice - Rychwałd - Zadziele. Pozostałe plutony konspiracyjne w Zabłociu
podlegały następnie bezpośrednio Komendzie Obwodu Żywiec.
W Suchej pierwszym dowódcą placówki był por. rez. Władysław
Malczewski, do początku 1941 r., po czym wyjechał do Gilowic. Po nim objął
dowództwo kpt. w stanie spoczynku Edward Passendorfer, aresztowany we
wrześniu 1942 r. - został stracony. Po nim objął dowodzenie ppor. rez. Tomasz
Malata, który w jesieni 1943 r. zbiegł do GG. Po nim, do końca wojny, funkcję
dowódcy placówki pełnił st. sierż. Józef Kołacz, pseud. „Jawor.”
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W Suchej istniały 2 plutony konspiracyjne kolejowe. Dowódcą I plutonu
kolejowego, do końca 1942 r., był st. bosman Stefan Ścieszka, a po nim do
oswobodzenia - Jan Hułyd. Była tam grupa sabotażowo - dywersyjna, pod
dowództwem Włodzimierza Chruścickiego. W roku 1942, dokonała ona
licznych uszkodzeń samolotów bojowych załadowanych na 32 wagonach
stojących kilkanaście godzin na st. kolejowej w Suchej, w drodze do Nowego
Sącza. Członkowie tej grupy zakładali zapalniki czasowe na wagonach
towarowych, dokonywali uszkodzeń parowozów i wagonów oraz ułatwiali
przerzuty ludzi do Generalnej Guberni i z powrotem.
Dowódcą II plutonu kolejowego był Tadeusz Karp, również pracownik
kolejowy, którego działalność sabotażowa była podobna jak pierwszego plutonu.
W Jeleśni pierwszym dowódcą placówki był ppor. rez. Stanisław
Ziobro pseud. „Błoń” (1907-1997), który ze względu na swe bezpieczeństwo w
roku 1940 odszedł do GG. Po nim przejął dowództwo st. sierż. Marcin
Szymański pseud. „Jastrząb” (1902-1981), który we wrześniu 1942 r., na skutek,
zagrożenia również opuścił ten teren i wyjechał do GG. Po nim, od września
1942 r. do zimy 1944 r. dowódcą placówki był mgr farmacji ppor. Mieczysław
Pastor pseud. „Hermes”, a po nim do marca 1945 r. podchor. ks. Franciszek
Gryga, który po wojnie pozostał na parafii w Jeleśni.
W Gilowicach, Zadzielu, Rychwałdzie pierwszym dowódcą placówki
był ppor. Jan Urbaniec pseud. „Ponton” (1916-1943). Z końcem września 1942
r. aresztowany wraz z żoną. Został stracony w Oświęcimiu w roku 1943. Po nim
objął dowództwo por. Franciszek Łopatka pseud. „Baruta”, z równoczesnym
pełnieniem funkcji zastępcy komendanta Obwodu. Czynnym organizatorem tej
placówki był st. sierżant Stefan Gąsiorek pseud. ,,Kruk”. Już w pierwszych
miesiącach okupacji współpracował ze st. sierż. Julianem Kubielasem (18991943) przy redagowaniu konspiracyjnej gazety „Sikorka”. Należał również do
siatki wywiadowczej. Po wyzwoleniu pełnił służbę w LWP. Placówka ta miała
częsty kontakt z działającymi oddziałami partyzanckimi. Z ofiarnej współpracy
z partyzantami, na wyróżnienie zasługują: Anna Ścieżka pseud. „Baba”,
Kastelik pseud. „Lewy”, Wróbel pseud. „Piłsudski” i najstarszy wiekiem,
Mieszczak pseud. „Korzeń”.
W Łodygowicach pierwszym dowódcą był ppor. inż. Kazimierz Baron
pseud. „Konrad” (1912-1943), aresztowany we wrześniu 1942 r., zginął w
obozie koncentracyjnym. Po nim objął dowodzenie st. sierż. Tomasz Płonka
pseud. „Wiarus” - do roku 1943, po nim, por. Stefan Hudowicz pseud. „,Kmita”,
aresztowany w sierpniu 1944 r., przeżył obóz. Placówka obfitowała w dużą ilość
oficerów i podoficerów, którzy od zarania okupacji włączyli się w nurt pracy
konspiracyjnej. Takimi byli: por. Wojciech Kania, porucznicy Michał i
Stanisław Mrowcowie, por. Stanisław Jelonek, porucznicy Szymon Paluch i
Stanisław Midor. Stanisław Midor pseud. „Nieznany” (1915-1943) i Michał
Mrowiec, aresztowani zginęli w obozie koncentracyjnym. Natomiast por.
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Wojciech Kania ostrzeżony przez st. sierż. Stefana Gąsiorka, zbiegł na zachód i
brał udział w walkach m.in. o Monte Cassino. Ppor. Mieczysław Jonkisz pseud.
„Mietek” (1912-1943) w pierwszym okresie okupacji pracował w konspiracji na
terenie Oświęcimia. Powrócił do Żywca i na przełomie lat 1942-1943, został
aresztowany, zginął w obozie koncentracyjnym.
Placówka Lipowa - Radziechowy. Dowódcą tej placówki był por.
Stefan Hudowicz pseud. „Kmita”, do czasu aresztowania w sierpniu 1944 r.
Przejściowo był również dowódcą placówki w Łodygowicach. Po jego
aresztowaniu dowódcy plutonów konspiracyjnych utrzymywali bezpośrednią
łączność z Komendą Obwodu. Dużo wkładu pracy w organizowaniu tej
placówki włożył st. sierż. Józef Biernat pseud. „Łabędź”, który w początkach
1943 r. przebywał czasowo w GG. i tam zginął w walce z patrolem żandarmerii.
Placówka Cięcina - Węgierska Górka. Pierwszym dowódcą był kpt.
inż. Bronisław Pawłowicz pseud. „Guga”, do marca 1943 r., po czym
aresztowany zginął w obozie koncentracyjnym. Po nim dowodzenie placówką
przejął chor. Józef Jurasz i pozostał na tym stanowisku do końca wojny. Jego
kuzyn, Rudolf Jurasz utrzymywał kontakt z drużyną partyzancką „Malinka”, i
przez kilka tygodni jako członek tej drużyny, brał udział w działaniach
partyzanckich. Zastępcą komendanta placówki był ppor. Roman Mroziński
pseud. „Jur”, który w sierpniu 1943 r., był dowódcą drużyny partyzanckiej
„Malinka” - do października 1943 r., po czym po rozwiązaniu tej drużyny,
przebywał na tzw. melinie w Wiśle k/Cieszyna, gdzie został zdekonspirowany i
zginął w walce z grupą gestapo. Najwięcej pracy organizacyjnej w tej placówce
włożyli: sierż., rez. Michał Bednarz oraz plut. Fryderyk Gaweł, obaj zginęli.
Michał Bednarz w Oświęcimiu w roku 1942, Fryderyk Gaweł powieszony w
Żabnicy 3.09.1943 r.
Placówka Rajcza: Pierwszym dowódcą tej placówki był ppor. Jan
Kowalczuk (1917-1943) do października 1942 r. Zginął w obozie
koncentracyjnym w roku 1943. Po nim dowodzenie placówką objął pchor.
Alojzy Buława pseud. „Los”, „Las”, wkrótce został aresztowany. Przetrwał obóz
koncentracyjny i po wojnie podjął pracę w swoim zawodzie.
Poszczególne plutony konspiracyjne organizowali: st. sierż. Leon
Kurowski, plut. straży granicznej, Jan Zeman i Franciszek Zwardroń pseud.
„Sor”. Czynnymi organizatorami ruchu oporu byli również: plut. Pryszcz
Wilhelm pseud. „Karp”, Szczepan Franciszek Rybiński, Józef Pajda i Antoni
Sporek.
Podobnie jak w TON, w ZWZ też byli konfidenci ulokowani w
strukturach obwodu Żywiec i Bielsko. Dokładnie rozpracowali żywiecki obwód
ZWZ i przyczynili się do jego masakry Stanisław Dembowicz pseud. „Radom” i
M. Choynowski pseud. „Mietek”. To za ich przyczyną w nocy 25/26.09.1942 r.
Gestapo wspomagane przez SS rozpoczęły serię aresztowań, które trwały do
końca roku 1942. W ich wyniku zaaresztowano na Żywiecczyźnie około 1500
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osób w tym 170 działaczy ZWZ. W latach 1939 - do końca 1942 r. z
Żywiecczyzny śmierć z rąk okupanta poniosło 835 osób12.
Masowe aresztowania mające miejsce w czwartym kwartale 1942 r.
osłabiły działalność żywieckich organizacji konspiracyjnych. Czas okazał, że
był to jednak pozorny sukces gestapo. Pozostali przy życiu konspiratorzy,
zaczęli się od nowa organizować. W międzyczasie ZWZ przemianowany został
na Armię Krajową (AK). Wznowiła działalność żywiecka komenda obwodu
AK, a jej komendantem pozostawał nadal Antoni Płanik pseud. „Roman”.
Liczba ukrywających się ludzi, oraz zwiększająca się liczba uciekinierów z
obozów oraz potrzeba sterroryzowania buty niemieckich osadników, policji i
administratorów, zmusiła AK do organizowania zbrojnych oddziałów
partyzanckich, dla których schronieniem stały się góry i lasy żywieckie.
W roku 1943 w Żabnicy powstał oddział partyzancki „Romanka”.
Oddział ulokował się w przysiółku Dadoki, położonym na stokach Boraczego
Wierchu. Dołączyło tutaj kilku miejscowych konspiratorów. Konspiratorzy z
Żabnicy przekazali drużynie przechowywane od września 1939 r. karabiny i 1
ckm bez podstawy, ukryty przez Józefa Fijaka z Żabnicy. Fijak trzymał też 2
konie wojskowe z kampanii wrześniowej, które wykorzystywał do transportu
sprzętu, materiałów i żywności w oddziale „Romanka”. Józef Fijak wraz z żoną
został aresztowany. Oboje zginęli pozostawiając ośmioro dzieci w wieku od 2
do 17 lat. Jego najstarszy syn Władek ulokował rodzeństwo u krewnych, a sam
wstąpił w szeregi „Romanki”.
Dowództwo oddziału przejął po nim plutonowy Ludwik Górny pseud.
„Leo”. Do oddziału dołączył również ppor. Antoni Płanik pseud. „Roman”
komendant obwodu żywieckiego AK. Oddział był gotowy do walki i zgodnie z
rozkazami rtm Wacława Zdyba pseud. „Zawieja” miał przystąpić do działań
przeciwko posterunkom niemieckim.
2.07.1943 r. oddział zaatakował schronisko na Rysiance, gdzie
kwaterowali oficerowie niemieccy. W schronisku na Rysiance pracowała siostra
jednego z partyzantów oddziału Maria Żabnicka. Ona to w porze kolacji dała
zalegającym wkoło schroniska partyzantom znak do ataku. Było kilka minut po
dziewiątej. Chłopcy otoczyli budynek, a kilku z nich wskoczyło do środka.
Zaskoczenie było zupełne. Oficerowie podnieśli ręce do góry. Na stole postawili
karabin maszynowy. Oczy Niemców zrobiły się okrągłe ze strachu. Przemówił
do nich po niemiecku partyzant pseud. „Kropka”, który poinformował ich, że
będą żyć, jeżeli przez 2 godziny będą trzymali ręce do góry, po czym opuścili
schronisko. Broni było niewiele, ale za to ogołocili spiżarnie Pustelnika, zabrali
koce naczynia kuchenne i radio. Maria Żabnicka relacjonowała po tym, że
oficerowie skrupulatnie wykonali rozkaz, a jeżeli któryś z nich chciał opuścić
ręce był przez kolegów rugany.

12
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8 sierpnia wieczorem oddział „Romanka” pod dowództwem Kazimierza
Wolnego pseud. „Hart” w sile 6 ludzi dokonał ponownego skoku na schronisko
na Rysiance. Zabrali żywność, koce i ubrania, po czym spokojnie wycofali się z
budynku. Tym razem w schronisku na Rysiance i pobliskiej Lipowskiej nie było
żołnierzy niemieckich. W drodze powrotnej natknęli się u szczytu Romanki na
patrol niemiecki. Doszło do strzelaniny w wyniku, której zginął jeden żandarm,
a drugi został ciężko ranny.
Oddział spodziewając się obławy opuścił lasy Romanki i udał się w
kierunku Kamesznicy. Dopiero po północy ze schroniska na Lipowskiej
zawiadomiono policję w Żywcu.
Na skutek prowokacji i donosów konfidentów, w lipcu i sierpniu 1943 r.
nastąpiły masowe aresztowania w Kamesznicy, Sopotni Małej, i Wielkiej,
Węgierskiej Górce i Żabnicy, pod zarzutem kontaktu z partyzantką i udzielanie
jej pomocy. Wszyscy aresztowani byli przewożeni do Bielska, a następnie do
Mysłowic. Spośród aresztowanych wybrano 21 osób i publicznie na oczach
spędzonych na egzekucję powieszono w dniu 3.09.1943 r. Dziesięciu w
Kamesznicy i jedenastu w Żabnicy. „Między godziną 14. a 15. zajechały do
Kamesznicy samochodami ciężarowymi oddziały policji i wojska. W dwóch
samochodach znajdowali się więźniowie. Przedtem zgromadzono przymusowo
mieszkańców okolicznych wsi, by na ich oczach wykonać akt śmierci na
specjalnie zbudowanej szubienicy. Poszczególnych więźniów niedawno
aresztowanych w tych okolicach, trudno było rozpoznać, tak byli zmasakrowani i
osłabieni po przebytych katuszach na śledztwach w Bielsku i Mysłowicach.
Wszyscy więźniowie szli milcząco na szubienicę, jedynie Leon Kurowski zawołał
do zebranych: „Z Bogiem koledzy, ginę za Ojczyznę”! Ustawiono ich w szeregu
pod szubienicą i za każdym stanął jeden z gestapowców w cywilnym ubraniu.
Następnie oficer gestapo odczytał przed tymi szeregami i zgromadzonymi
nazwiska skazańców motywując poszczególne wyroki śmierci przynależnością
do AK, za napady i rabunki wśród obywateli niemieckich. Potem
podprowadzono każdego więźnia na podium szubienicy, zakładano im pętle na
szyje, a kiedy już wszystkich równo ustawiono wówczas na dany przez oficera
znak każdy gestapowiec pchnął więźnia z ławy i wszyscy zawiśli na
zaciągniętych pętlach. Wśród tłumu rozległ się szloch i głębokie westchnienie
żalu i rozpaczy”.13
Powieszonych pozostawiono na pętlach pod strażą policji, a ekipa
zbrodniarzy niemieckich z więźniami w drugim samochodzie pojechała do
Żabnicy, gdzie w podobny sposób wykonała wyroki śmierci na 11 polskich
patriotach, według tego samego scenariusza. Po dokonaniu następnej zbrodni
zostawiono w Żabnicy część policji przy szubienicy, a reszta wróciła do
Kamesznicy, po ciała skazańców, które załadowano do auta i wywieziono do
krematorium w Oświęcimiu. Tak samo uczyniono z ciałami powieszonych w
Żabnicy.
13
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W Żabnicy zginęli wtedy: Fryderyk Gaweł, Józef Fijak, Franciszek
Chowaniec, Jan Kania, Jan Żabnicki, Franciszek Szumlas, Stanisław Konior, Jan
Waligóra, Rudolf Dobosz i Jan Zeman. Z rodziny Żabnickich zginęli ponadto:
Anna Żabnicka, żona Jana, Maria Żabnicka - córka, pracownica schroniska na
Lipowskiej, Adela Żabnicka - córka, ścięta na gilotynie w Katowicach. Uratował
się Emil Żabnicki pseud. „Bicz” partyzant14, ale został zadenuncjowany przez
niejakiego Duska z Soli. Uszedł z życiem. Z rodziny Wolnych w partyzantce
byli: Edward pseud. „Krzemień”, Kazimierz pseud. „Hart”15, Antoni pseud.
„Janosik”. Z rodziny Łajczaków: ojciec Franciszek Łajczak zginął w obozie,
córka Waleria pseud. „Sarna” zginęła w obozie, córka Maria - zwolniona z
obozu, syn Roman pseud. „Łazik” zastrzelony w czasie aresztowania, syn Julian
- w dziecięcym obozie, zięć Rykała Roman pseud. „Adam” powieszony w
Szczyrku, brat zięcia Rykała Alojzy - powieszony w Bystrej. Łajczak Roman
pseud. „Łazik” rozstrzelany w Żabnicy.
Oto kilka zaledwie przykładów bohaterskiej i patriotycznej postawy
mieszkańców Żabnicy z okresu wojny i okupacji.
W sierpniu 1943 r. na odprawie partyzanckiej w Pewli Małej Granicznik sformowane zostały 3 drużyny partyzanckie „Romanka”, „Malinka”
i „Czarni” pod ogólną nazwą „Oddział Partyzancki Beskid Zachodni” pod
tymczasowym dowództwem st. sierż. Wojciecha Galicy (1889-1984)16.
Równocześnie ustalono rejony działalności partyzanckiej tych trzech drużyn.
Romanka, w lasach Romanki, Malinka w lasach Lipowej, Radziechów i
Węgierskiej Górki, drużyna Czarnych w lasach Wisły Malinki i Ustronia. Na
dowódców wyznaczono: drużyna „Romanka” ppor. Cz. Świątecki pseud.
„Surma”, drużyna „Malinka” A. Mikołajczyk pseud. „Jamnik”, drużyna
„Czarnych” Bigaś pseud. „Lis”. Oddziały te nocami czyniły wypady na
gospodarstwa osadników niemieckich, na sklepy i urzędy, na różnego rodzaju
zauszników niemieckich, którym wymierzano odpowiednie kary, najczęściej
chłosty. Wskutek tego osadnicy niemieccy tracili swą poprzednią butę, a
traktowanie ludności polskiej stawało się łagodniejsze.
W październiku 1943 r. Oddział Partyzancki „Beskid Zachodni” został
praktycznie rozwiązany, a sformowany na wiosnę 1944 r. m.in. z partyzantów
„Beskidu Zachodniego” oddział przekształcony został w kompanię i otrzymał
nazwę Oddział Partyzancki „Garbnik”. Składał się z 3 plutonów: Tomasza
Płonki pseud. „Wiarusa”, st. Sierż. Józefa Kołacza pseud. „Jawor” i sierż. Józefa
Rosutka pseud. „Tur”17. Oddział ten również podporządkowany był
komendantowi Obwodu Żywiec A. Płanikowi pseud. „Roman”.
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Oddział Partyzancki „Garbnik” biwakował w lasach kocierskich,
gilowickich i w rejonie Wielkiej Puszczy.
19.01.1945 r. nastąpiło rozwiązanie Armii Krajowej. Rozwiązany został
również O.P. „Garbnik”.
Od 5.02.1945 r. do 12.10.1945 r. reszta partyzantów AK na
Żywiecczyźnie zorganizowana była w Oddziale Partyzanckim „Armia
Krajowa”.
A oto kilka przykładów działań partyzanckich i odwetu ze strony
niemieckiej. W Jeleśni 31.01.1944 r. Niemcy powiesili 10 polskich patriotów.
Był to rodzaj zemsty i próba sterroryzowania tamtejszej ludności za aktywne
poczynania ruchu oporu na tym terenie. Partyzanci AK (Surma + trzech)
postanowili przywołać do porządku tamtejszego lekarza i jego siostrę, którzy ze
szczególną troskliwością dbali o pacjentów niemieckich, a znacznie gorzej
traktowali pacjentów - Polaków. W poczekalni gabinetu pod nieobecność
lekarza zjawił się niespodziewanie niemiecki doradca rolny Sendecki. W
poczekalni było już wtedy dwóch partyzantów. Doszło do wymiany zdań, a
potem padł strzał, w rezultacie, którego Sendecki poniósł śmierć na miejscu.
W tym samym dniu do Jeleśni przyjechał oddział Wehrmachtu. Policja i
żandarmeria spędzała ludność na wyznaczone miejsce śmierci męczenników
przywiezionych z więzienia w Mysłowicach i obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu. Nadjechały samochody policyjne przykryte czarnym brezentem. Z
pierwszego wysiedli gestapowcy, a z drugiego więźniowie w obozowych
pasiakach (z Oświęcimia), a niektórzy w zwykłych roboczych ubraniach (z
Mysłowic) w ogólnej liczbie dziesięciu. Wszyscy mieli ręce skute kajdankami,
założone do tyłu, co im bardzo utrudniało zeskakiwanie z samochodu i prawie
każdy padał twarzą do ziemi. Przy podnoszeniu ich wtykano im do ust specjalne
pastylki dla sparaliżowania narządów mowy i świadomości. W stanie odurzenia
byli podprowadzani przez oprawców po schodkach na podium pod
przygotowane pętle. Wszyscy podchodzili jak nieprzytomni w milczeniu, tylko z
szeroko otwartych oczu przebijało przerażenie i głucha rozpacz.
Zgromadzony tłum na ich widok zapadł w cichym głębokim milczeniu.
Po odczytaniu wyroku przez oficera wszyscy w milczeniu zawiśli na pętlach i
tylko z tłumu rodaków dobył się żałosny szloch i popłynęły łzy. Ciała
skazańców pozostawiono na publiczny widok pełen grozy i dopiero przed
wieczorem zdjęto je i wywieziono do krematorium w Oświęcimiu.
2 marca Niemcy przywieźli z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i
powiesili w Gilowicach na oczach całej wsi 9 więźniów - patriotów. Przyczyną
zdarzenia było zastrzelenie przez partyzantów na przełomie roku 1943/44 dwóch
starszych już wiekiem żandarmów niemieckich18, którzy przyszli do domu
gospodarza w Łosinach, by nakłonić jego córkę do powrotu do pracy
przymusowej w Niemczech.19
18
19
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14 sierpnia odbyła się kolejna na Żywiecczyźnie egzekucja, tym razem
szubienica stanęła na placu przy szkole w Kocierzu Moszczanickim. Za to, że
sąd AK wydał wyrok i dokonał egzekucji na kilku zdrajcach z tej wsi, Niemcy
przywieźli z Obozu w Oświęcimiu 15 więźniów by tu na oczach spędzonych
mieszkańców wsi dokonać masowego mordu na niewinnych ludziach. W
egzekucji uczestniczył landrat żywiecki Eugen Hering. Dwóch z przywiezionych
więźniów zmarło w drodze. Zwłoki powieszonych wywieziono do krematorium
w Oświęcimiu.
A oto wypis z kroniki szkolnej prowadzonej przez Mieczysława Cebrata
„... w Łękawicy odbył się pogrzeb 5 zabitych (jednego jeszcze znaleziono później
w lesie) przez partyzantów. Ludzie ci pochodzili z Kocierza. Zlikwidowani
zostali za donosy władzom niemieckim. W odwet za to Niemcy przywieźli z obozu
w Oświęcimiu do Kocierza 15 Polaków. Egzekucja odbyła się na oczach
wszystkich mieszkańców. Wybudowano szubienicę mordując Polaków po czym
ich ciała zabrali i odjechali. Dziś na miejscu zbrodni stoi pomnik
upamiętniający to wydarzenie. Ks. Augustyn Jarosz zerwał ogłoszenie, na
którym widniały imiona, nazwiska oraz daty urodzeń straconych osób”.
Opracował: Hieronim Woźniak

20

Głęboka, żywa wiara była ich siłą i mocą
w ostatnich chwilach doczesnego życia…

Kazanie ks. dr Jana Krawca
Ziemio moja beskidzka
ziemio twarda jak skała
O nieraz się po tobie
krew mych braci polała
(słowa naszego poety ludowego
Wawrzyńca Hubka)

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Arcypasterzu,
Szanowni przedstawiciele władz państwowych,
Szanowni krewni i znajomi pomordowanych bohaterskich Rodaków,
Drodzy żołnierze,
Szanowni Słuchacze!
Późnym wieczorem 31 sierpnia 1939 r. mój ojciec, pracujący przy
fortyfikacji w Węgierskiej Górce i Żabnicy, ze smutkiem powiedział do naszej
matki i do nas: „Chyba w najbliższych godzinach wybuchnie wojna, gdyż dzisiaj
w wielkim pośpiechu pomagaliśmy żołnierzom wnosić do fortyfikacji amunicję
oraz działka przeciwpancerne i cekaemy”.
Na spełnienie tych smutnych słów nie czekaliśmy długo, gdyż już
bardzo wczesnym rankiem l września ojciec przebudzony głuchymi dalekimi
detonacjami pocisków artyleryjskich z przerażeniem powiedział: „Wybuchła
straszna Wojna…”
Tragiczne wydarzenia rozszalałej wojny boleśnie przeżyli mieszkańcy
Żabnicy, gdyż bardzo dobrze uzbrojona Siódma Dywizja Bawarska pod
dowództwem generała Otto, licząca około 17 tysięcy żołnierzy, po
przekroczeniu granicy polskiej w bardzo szybkim tempie zbliżała się ze
Zwardonia i Jabłonkowa do Węgierskiej Górki.
W tej dramatycznej sytuacji kompania forteczna pod dowództwem
kapitana Tadeusza Sernika pośpiesznie obsadzała na 16 zaplanowanych
zaledwie 4 nie całkiem jeszcze wykończone forty: „Waligórę”, „Włóczęgę”,
„Wędrowca” i „Wąwóz”, by z pomocą małej garstki innych żołnierzy bronić
naszej drogiej, żywieckiej, ojczystej, polskiej ziemi.
Z powodu zbliżającego się frontu, 2 września rano mieszkańcy Małej
Żabnicy i Myców otrzymali rozkaz natychmiastowej ewakuacji do Górnej
Żabnicy lub do lasu. W wielkiej panice, zamieszaniu i popłochu jeszcze niektóre
rodziny nie zdążyły opuścić swoich domów, a już po godz. 14:00 pierwsze
nieprzyjacielskie pociski artyleryjskie zaczęły padać na polskie umocnienia
bojowe.
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Mimo straszliwych detonacji ludzie mieszkający w Żabnicy powyżej
kaplicy nie bali się, ale z ukrycia obserwowali, jak żołnierze polscy, idąc rzadką
tyralierą ciągnącą się od Bukowiny, aż do Golcowego Mostu, szli wolno w górę
po grapie, by zgodnie z rozkazem zająć w ukrytym i dogodnym miejscu
stanowiska bojowe.
Niestety, żołnierze nie zdążyli jeszcze przejść nieporośniętej żadnymi
drzewami grapy, a już pierwsze serie niemieckiego erkaemu śmiertelnie raziły
polskiego podoficera, który zginął na blisko znajdującej się od nas „dolince” w
grapie. Była to pierwsza, ale nie ostatnia ofiara bitwy rozpoczynającej się w
Węgierskiej Górce i Żabnicy.
Mimo miażdżącej przewagi wroga, słabo uzbrojeni bohaterscy polscy
żołnierze przez 29 godzin mężnie i odważnie bronili Węgierskiej Górki,
nazwanej ze względu na bohaterską obronę „południowym Westerplatte”,
zadając nieprzyjacielowi poważne straty, wynoszące według niektórych źródeł
około 500 zabitych i rannych żołnierzy niemieckich.
Niestety, mimo bohaterskiej obrony, z powodu braku amunicji oraz
dotkliwych strat poniesionych w ludziach, 3 września o godz. 17:00 poddała się
19. osobowa obrona fortu „Wędrowiec”, z którego 5 obrońców zostało zabitych,
a 13 ciężko lub lekko rannych.
Po zakończeniu dramatycznej walki nastały lata ponurego okupacyjnego
terroru. W tej trudnej sytuacji, mimo że przestała istnieć wolna, niepodległa
Polska, to jednak nie przestał istnieć Naród Polski, który w każdym zakątku
naszej Ojczyzny, a także i w Żabnicy, nie przestał myśleć, a nawet walczyć o
swoją wolność i niepodległość.
Mówiąc o konspiracyjnej walce Narodu Polskiego, należy w tym
miejscu podkreślić wielką odwagę Stanisława Fabera — kierownika Szkoły
Podstawowej w Żabnicy, który razem z innymi nauczycielami z narażeniem
życia podczas całej okupacji prowadził w szkole zwyczajne nauczanie dzieci.
Patrząc na ten wyjątek w Żabnicy i Cięcinie, należy się dziwić, że
okupacyjne władze niemieckie, na terenie przyłączonym do Rzeszy, nie tylko to
tolerowały, ale ze względu na górzysty teren Żabnicy siłą i przemocą nie
wysiedliły jej mieszkańców, jak to uczyniły w innych wioskach ziemi
żywieckiej. Również ks. proboszcz Gabriel Zemanem, dawny kapelan
wojskowy, podtrzymując na duchu swoich parafian, między innymi celowo w
dawne święto narodowe, tj. 3 maja 1940 r., urządził dla dzieci Pierwszą
Komunię św., za co przez władze niemieckie został surowo upomniany.
To początkowo ciche, uświadamiające narodowo i patriotyczne
działanie, powoli przeradzało się w Żabnicy w działalność konspiracyjną, która
w pierwszym i w drugim roku okupacji prowadzona w wielkiej tajemnicy,
polegała głównie na przeprowadzaniu przez Przełęcz Pawlusią oficerów
polskich do Słowacji, skąd wędrowali do organizującego się na Zachodzie
Wojska Polskiego.
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Gdy w 1942 i 1943 r. walka partyzancka zaczęła się nasilać i
organizować, również w Żabnicy w tajemnicy mówiono o niektórych osobach,
że są łącznikami i różnymi sposobami wspierają i współpracują z partyzantami.
Niestety, te w tajemnicy przekazywane wiadomości, mówiące o
niektórych konkretnych osobach współpracujących z partyzantami należącymi
do oddziału AK „Romanka”, nie uszły uwagi kontrwywiadowi niemieckiego,
który przy pomocy tzw. „szpiclów” odkrył zorganizowaną siatkę podziemną.
Na skutki tej fatalnej wpadki nie potrzeba było długo czekać. Pierwszą
ofiarą donosu był Józef Fijak, którego aresztowano razem z małżonką 12 lipca
1943 r.
Po nim w Węgierskiej Górce podczas pracy w hucie aresztowano w
lipcu Fryderyka Gawła, a później Franciszka Szumlasa, Stanisława Komora oraz
w nocy l sierpnia Jana Żabnickiego, którego widziałem, jak w Węgierskiej
Górce o godzinie piątej rano prowadziło około 15 policjantów i gestapowców.
Nieoczekiwane i zaskakujące aresztowania w Żabnicy, Cięcinie,
Kamesznicy i innych wioskach wywołały wśród wielu mężczyzn w Żabnicy
strach i przerażenie, bo – jak się później okazało – około 50 mężczyzn obawiało
się aresztowania, gdyż nie tylko wiedzieli o partyzantach, ale niektórzy z nimi
współpracowali.
Mówiąc o brutalnych aresztowaniach, należy stwierdzić, że niektórych
gajowych oraz wielu mężczyzn z Żabnicy, pracujących w lesie, nie aresztowano
tylko dzięki temu, że aresztowani rodacy nie zdradzili ich podczas tortur i
śledztwa, jakie przechodzili w Bielsku i Mysłowicach.
Nie zdradził ich również bohaterski 15-letni juhas Stefan Jurasz,
wypasający owce na Hali Wieprzskiej u bacy Wojciecha Strzałki. Ten
bohaterski chłopiec, mimo że wobec aresztowanego i wyprowadzonego na
powrozie przez Niemców do ziemianki partyzantów, znajdującej się obok Hali
Wieprzskiej, Józefa Fijaka był bity, a nawet na powrozie wieszany, to jednak nie
wydał tego, że wiedział, iż jego baca oraz inni mężczyźni kontaktowali się z
partyzantami przebywającymi pod szczytem Romanki.
Po tych strasznych zapowiedziach i zaskakujących aresztowaniach
rankiem 3 września 1943 r. po Żabnicy lotem błyskawicy rozeszła się
przerażająca i wstrząsająca wiadomość o tym, że o godz. 15:00 Niemcy mają
powiesić na kamieńcu obok Krawcowego Mostu aresztowanych Polaków.
Trudno w to było uwierzyć, a jednak był to smutny, tragiczny fakt
historyczny, który jako naoczny świadek pragnę w krótkim zarysie przedstawić.
Dzień 3 września 1943 r., mimo iż pogodny, piękny i słoneczny, to
jednak dla mieszkańców Żabnicy był dniem tragicznej, smutnej i bolesnej
żałoby, o której nie tylko ludzie, ale i żabnickie gronie zapomnieć nie mogą.
Jako 13-letni, dorastający chłopiec, wraz ze swoim bratem Józefem 3
września od rana z wielką uwagą obserwowaliśmy, jak pod nadzorem policji
niemieckiej niektórzy mężczyźni z Żabnicy budowali szubienicę, na której za
kilka godzin mieli zawisnąć nasi rodacy. Na silnej żerdzi, przeciągniętej
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pomiędzy trzema młodymi olchami, gestapowcy powiesili jedenaście długich,
białych sznurów, zakończonych na dole pętlami.
Od godziny 13:00 dookoła szubienicy zaczęli gromadzić się
przestraszeni, spędzeni z Żabnicy, Węgierskiej Górki i Cięciny ludzie oraz
niemieccy osadnicy z Ciśca. Około godziny 14:00 na miejsce egzekucji zaczęły
przyjeżdżać duże samochody ciężarowe, wypełnione policją niemiecką i
gestapowcami, którzy po wykonaniu około godz. 12:00 egzekucji na 10
Polakach w Kamesznicy, przyjeżdżali do Żabnicy, by tu wykonać karę śmierci
przez powieszenie na naszych rodakach.
Zebrany, a raczej spędzony tłum, otoczony przez Niemców z karabinami
maszynowymi, ze strachem oczekiwał nadejścia godziny 15:00, kiedy to miała
nastąpić zapowiedziana egzekucja. Na kilka minut przed tą godziną do
szubienicy zbliżała się powoli, w tumanach kurzu, po kamienistej wiejskiej
drodze, kolumna niemieckich samochodów, w środku której znajdowała się
zakratowana i opancerzona więźniarka, pilnowana przez gestapowców z
gotowymi do strzału pistoletami maszynowymi.
Gdy więźniarka zatrzymała się blisko szubienicy, obok wysokiej topoli i
wierzby, gestapowcy jak szakale szybko otoczyli samochód, z której
wypychano, a raczej wyrzucano biednych, spętanych skazańców. Każdy więzień
– po brutalnym zerwaniu z głowy kapelusza lub czapki – był chwytany pod ręce
przez dwóch gestapowców, następnie dołączał do grupy skazanych i
utworzonym przez policję szczelnym szpalerem prowadzony był pod zwisające
pętle szubienicy.
Z przerażeniem rozpoznawaliśmy wśród wyrzucanych z zakratowanej
więźniarki ubranych w cywilne ubrana ludzi o bladych i trochę opuchniętych
twarzach naszych drogich rodaków. Jeszcze dziś mam przed oczyma
upadającego na ziemię Rudolfa Dobosza (który miał złamaną nogę). Szybko
podnieśli go gestapowcy i podpierającego się laską – podobnie jak innych
skazańców – podprowadzili pod szubienicę.
Gdy ustawiono wreszcie więźniów pod szubienicą, z głośnika
umieszczonego na samochodzie zaczęto odczytywać straszny wyrok, najpierw w
języku niemieckim a potem polskim, smutni rodacy stojący pod szubienicą jakoś
się ożywili. Coś do siebie cicho szeptali. Coś sobie przekazywali. Co było
przyczyną ich ożywienia? Co sobie przekazywali? Co zauważyli??
Zauważyli stojącego blisko szubienicy, pod wierzbą, ks. proboszcza
Gabriela Zemanka, który – powiadomiony o egzekucji przez Jakuba Wojtyłę –
przyszedł, by swoim znajomym parafianom i innym skazańcom udzielić
ostatniego kapłańskiego rozgrzeszenia. Mimo iż, jako dawny kapelan wojskowy,
wiedział dobrze, że jego nieproszone przyjście może się źle skończyć, to jednak
przyszedł, by spełnić swój kapłański obowiązek.
Gdy ks. proboszcz, ubrany w sutannę, nałożył na siebie fioletową stulę i
zaczął skazańcom udzielać rozgrzeszenia, oni, nie mogąc bić się w piersi, gdyż
mieli ręce w tyle związane sznurami, na znak skruchy i żalu pochylili swoje
wygolone głowy, a następnie, podniesieni na duchu po otrzymaniu
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rozgrzeszenia, wznieśli swoje oczy do nieba, do którego już wszyscy
odlatywali...
Podczas tej smutnej i wzruszającej sceny zauważyliśmy jakiś ruch,
jakieś zamieszanie wśród gestapowców. Wtedy to jeden z policjantów
niemieckich powiedział:
– Niech się ksiądz wynosi!
Po tych słowach ksiądz proboszcz, schowawszy stulę i pochyliwszy się,
szybko uciekał przejściem robionym mu przez zgromadzonych, którzy widzieli
ścigających go kilku gestapowców. Uciekający ks. proboszcz wbiegł do
drewnianego domu Ludwika Kupczaka i skrył się na strychu, będąc na tyle
jeszcze przytomnym, że wciągną za sobą na strych ruchomą drabinę. Ścigający
go gestapowcy, widząc, że ksiądz zniknął im z oczu, przeszukali stajnię i inne
otwarte pomieszczenie, próbując dostać się na strych. Ukryty na strychu ks.
proboszcz, jako że znał dobrze język niemiecki, zrozumiał wypowiedź jednego z
gestapowców:
– Gdzieżby taki gruby klecha po belkach wszedł na strych, skoro ty,
młody, tam dostać się nie możesz...
Po tych słowach gestapowcy poszli dalej szukać uciekiniera, a pod
szubienicą, niezależnie od polowania na ks. proboszcza, jakiś gestapowiec przez
głośnik ogłaszał wyrok, odczytując nazwiska poszczególnych skazańców:
Rudolf DOBOSZ – gajowy, ur. 1895 r., zamieszkały w Sopotni Wielkiej,
Ferdynand DZIEDZIC – rolnik, ur. 1912., zamieszkały w Cięcinie
Józef FIJAK – rolnik, ur., 1898r., zamieszkały w Żabnicy
Fryderyk GAWEŁ – robotnik, ur. 1904 r., zamieszkały w Węgierskiej Górce,
Franciszek CHOWANIEC – gajowy, ur. 1910 r., zamieszkały w Sopotni
Wielkiej,
Jan KANIA – rolnik, ur. 1890 r., zamieszkały w Cięcinie
Stanisław KONIOR – pracownik leśny, ur. 1926 r., zamieszkały w Żabnicy,
Franciszek SZUMLAS – gajowy, ur. 1907 r., zamieszkały w Żabnicy,
Jan WALIGÓRA – rolnik, ur. 1920 r., zamieszkały w Sopotni Wielkiej,
Ludwik ZEMAN – rolnik, ur. 1925 r., zamieszkały w Ujsołach,
Jan ŻABNICKI – gajowy, ur. 1895 r., zamieszkały w Żabnicy.
Po odczytaniu ostatniego nazwiska padły wstrząsające i przerażające
słowa strasznego wyroku:
– Wszyscy wymienieni, obecni tu więźniowie za to, że różnymi
środkami i sposobami wspierali «Zieloną Kadrę», zostali przez Sąd Doraźny w
Mysłowicach skazani na karę śmierci. Wyrok ma być wykonany natychmiast
przez powieszenie.
Po tych wstrząsających słowach, w głuchej, grobowej ciszy gestapowcy
trzymając każdego skazańca pod ręce prowadzili go na podest szubienicy. Była
to ostatnia, smutna i krótka droga naszych drogich rodaków idących na śmierć.
Patrząc na powoli wchodzących po schodach na szubienicę rodaków,
należało podziwiać ich bohaterstwo, bo chociaż uginały się pod nimi nogi, to
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jednak szli spokojnie i odważnie. Nikt się nie szamotał. Nikt nie złorzeczył ani
nie rozpaczał.
Owszem, gdy stojącym na pomoście szubienicy na szyję nałożono pętlę, po raz
ostatni z bólem i żalem popatrzyli na stojących i płaczących rodaków.
O czym nasi rodacy w ostatnich chwilach swojego życia myśleli – nie wiemy.
O czym myśleli ojcowie patrząc na stojące przed szubienicą dzieci – nie wiemy.
O czym myśleli synowie, widząc z bólu mdlejących rodziców – nie wiemy.
O czym myślał Józef Fijak, osierocający ośmioro drobnych dzieci – nie wiemy.
O czym myślał najmłodszy, 17-letni Stanisław Konior, szukający w tłumie
swojej drogiej matki, która z powodu choroby serca nie była zdolna przyjść, by
chociaż z daleka pożegnać swojego kochanego syna – również nie wiemy.
Wiemy jednak, że w tych dramatycznych chwilach nasi rodacy
spokojnie i odważnie spoglądali w oczy zbliżającej się śmierci.
Patrząc na spokojnie stojących na szubienicy skazańców, mimo woli
pytamy, co było ich siłą i mocą, że w tej smutnej i tragicznej sytuacji żaden z
naszych bohaterskich rodaków, nawet 17-letni Stanisław Konior się nie załamał.
Siłą i mocą w tej tragicznej chwili była dla nich głęboka wiara,
zapewniająca ich, że chociaż umierają, to jednak ich życie się nie kończy. Siłą i
pociechą, która do pewnego stopnia koiła i łagodziła ich straszne cierpienie, było
ostatnie kapłańskie sakramentalne rozgrzeszenie. To, że głęboka i żywa wiara
była w ostatnich chwilach ich doczesnego życia siłą i mocą, nie jest jakimś
przypuszczeniem, ale faktem, który bohaterscy męczennicy w ostatnich
chwilach życia jasno wyrazili. Tak, wyrazili! Bo gdy dwaj oprawcy: jeden
ubrany w mundur gestapowca, a drugi – w cywilu, zaczęli zrzucać biednych
skazańców z pomostu szubienicy, wówczas oni – choć im nie zezwolono na
ostatnie słowo, na wyrażenie ostatniej woli i ostatnich życzeń – dotąd milczący –
nasi rodacy w ostatnich sekundach swego żyda wzruszająco i serdecznie do nas
przemówili.
Co nam powiedzieli? Jak się z nami pożegnali? Pożegnali się z nami
pięknym staropolskim chrześcijańskim zwyczajem, gdyż jedni potężnym i
donośnym głosem wołali: „Zostańcie z Bogiem, Rodacy!” Drudzy: „Do
zobaczenia, Rodacy!” Jeden, chyba Fryderyk Gaweł, w ostatniej chwili zawołał
„Niech żyje Pol...!” Niestety, nie wypowiedział już całego drogiego słowa
„Polska”, gdyż właśnie wtedy dokonał żywota.
Te ostatnie, bolesne i smutne pożegnania oraz moment zrzucenia
naszych rodaków z pomostu szubienicy były tak wstrząsające, tak wzruszające,
że jedni zasłaniali sobie oczy, by nie patrzeć na to tragiczne wydarzenie, inni
odwracali się od szubienicy, a jeszcze inni modląc się jak dzieci płakali...
Widziałem jak nawet niemiecki policjant ocierał płynące z oczu łzy.
Po strąceniu ostatnich skazańców z podestu szubienicy wśród płaczu i
szlochu zebranego tłumu kat w mundurze gestapowca schodząc z szubienicy
ostentacyjnie otrzepał, jakby z prochu, swoje ręce i ze wstydem pośpiesznie
odszedł do samochodu. Drugi kat – w cywilu – po zejściu z podestu szubienicy
jak Piłat obmył swoje dłonie w czystych wodach rzeki Żabniczanki.

26

Żałosny szloch i płacz zgromadzonych rodaków zagłuszał silny warkot
samochodów, którymi odjeżdżali dumni ze swojego dzieła policjanci i
gestapowcy.
Po egzekucji martwe ciała pomordowanych wisiały na szubienicy aż do
godziny 18:00, oblane blaskiem słońca, powoli ze smutkiem zachodzącego za
Baranią Górę, matkę królowej polskich rzek.
O godzinie 18:00 lekarz niemiecki, w obecności prokuratora, stwierdził
zgon skazańców, a potem dwaj ubrani w pasiaki więźniowie obozu
oświęcimskiego wnosili, a raczej wlekli do dużego samochodu martwe ciała
drogich rodaków, gdzie znajdowały się już ciała Polaków zamordowanych w
Kamesznicy. Po odwiezieniu zwłok do obozu w Oświęcimiu, jak zawsze w
takich wypadkach, spalono je w obozowym krematorium.
Nazajutrz po tej strasznej tragicznej egzekucji, tj. 4 września, ks.
proboszcz Gabriel Zemanek, czując się słabo z powodu bolesnych przeżyć, po
Mszy św. pogrzebowej z trudem odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku
śp. Michała Żyrka. Będąc na pogrzebie zmarłego sąsiada, widziałem jak po
skończonej ceremonii pogrzebowej ks. proboszcz zatrzymał się na środku
cmentarza i wskazując miejsce powiedział do Jakuba Wojtyły i innych osób:
„Gdy umrę, to mnie w tym miejscu pochowajcie".
Można powiedzieć, że były to smutne, ale chyba prorocze słowa, gdyż
tego samego dnia po południu oraz kilka dni później na plebani zjawili się
gestapowcy i podczas przesłuchania nie tylko mieli za złe ks. proboszczowi to,
że według nich udzielił „polskim bandytom" ostatniego rozgrzeszenia, ale
również zarzucali mu bliższą znajomość i kontakty z nimi.
Gestapowcy, nie mając jednak konkretnych dowodów na współpracę ks.
proboszcza z partyzantami, nie aresztowali go na razie, mimo to ks. proboszcz
otrzymał od niemieckiego policjanta z Węgierskiej Górki poufne ostrzeżenie, by
dla swego dobra jak najprędzej usunął się z Żabnicy. W tej trudnej i
niebezpiecznej sytuacji ks. proboszcz, mimo grożącego mu aresztowania, nie
opuścił swych
wiernych. Krótko jednakże wśród nich pracował, gdyż dnia 14 września 1943 r.
zmarł nagle na zawał serca w 51. roku życia.
Po uroczystym pogrzebie, który był prawdziwą manifestacją religijną,
parafianie ze smutkiem i żalem pochowali 17 września swojego duszpasterza w
tym samym miejscu, które kilkanaście dni wcześniej wybrał sobie osobiście.
Jego przedwczesna, nieoczekiwana śmierć była pośrednio związana z
tragicznymi wydarzeniami w Żabnicy.
Nagła i niespodziewana śmierć ks. proboszcza, a przede wszystkim
wstrząsająca egzekucja, celowo przez okupantów wykonana w czwartą rocznicę
bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki, kiedy to o godz. 17:00 dnia 3 września
1939r. obrońcy ze smutkiem złożyli broń, nie załamała – jak tego chcieli
Niemcy – mieszkańców Żabnicy i Ziemi Żywieckiej, ale przeciwnie,
utwierdzała ich w przekonaniu, że gdy zajdzie potrzeba, będą nie tylko cierpieć
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za Ojczyznę, ale nawet oddadzą za nią życie, tak jak uczynili to bohaterscy,
zamordowani ale nie zwyciężeni, rodacy.
Drodzy słuchacze!
Z okazji przeżywanej dzisiaj 50. rocznicy bohaterskiej śmierci naszych
rodaków, stojąc na miejscu uświęconym ich męczeńską śmiercią, nie tylko
zgodnie z umieszczonym na ich pomniku napisem z szacunkiem schylamy
głowy przed majestatem ich bohaterskiej śmierci, ale ze zniszczonych dwóch
najbliższych świadków, tj. z konarów olch, na których 3 września 1943r. o godz.
1500 powieszono jedenastu naszych rodaków, zróbcie, droczy słuchacze, dwa
krzyże Chrystusowi i z odpowiednimi napisami umieśćcie je: jeden w kościele
parafialnym w Żabnicy, drugi – w Węgierskiej Górce w zabytkowym już forcie
„Wędrowiec”, aby te drogocenne pamiątki nie uległy zniszczeniu i by nie tylko
nam, ale również zwiedzającym turystom, a nade wszystko przyszłym
pokoleniom przypominały o bohaterskich rodakach, którzy wierni Bogu i Polsce
na tych drzewach oddali za drogą Matkę Ojczyznę swoje życie.
Patrząc dzisiaj z dumą narodową na umieszczony przez Was na tym
miejscu Krzyż Chrystusowy, symbol naszej wiary, symbol zwycięstwa, którego
w latach stalinizmu nie pozwoliliście usunąć z miejsca bohaterskiego
męczeństwa Waszych Rodaków, życzę obecnym tu dzieciom, życzę obecnej tu
młodzieży – przyszłości naszej Ojczyzny, życzę obecnym tu starszym, abyście
zawsze, tak jak zamordowani rodacy, z waszym Biskupem, z waszymi
duszpasterzami wiernie i odważnie stali pod krzyżem Chrystusowym,
pamiętając, że według naszego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza,
którego słowa umieściliście na znajdującej się niedaleko stąd zabytkowej
kaplicy:
Tylko pod tym krzyżem
Tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską
A Polak Polakiem
Żabnica, 3 września 1993r.
ks. Jan Krawiec
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Od autora ...
... Czy słyszysz wiatr ocierający się o sosny w
groniach i lamentujący nad zamordowanymi
synami tej ziemi, czy dostrzegasz łzy ICH bliskich –
zmieszane z warto płynącą wodą w górskich
strumykach?
Myślą przewodnią do wydanych już publikacji, jest stale aktualna
wypowiedź mojego wspaniałego nauczyciela - Innocentego Libury: „Gdy
ostatni już z nich odchodzą od nas, niech te kartki przekażą nowym pokoleniom
pamięć o nich i o wartościach duchowych, które wypracowali, równie cennych
jak materialne skarby tej ziemi”
Cóż, mimo psychicznego „zżycia się” z tematyką o tragicznych
przeżyciach rodaków z okresu okupacji hitlerowskiej, martyrologia
Żywiecczyzny przytłaczała ilością wykonanych zbiorowych egzekucji na
ludności tego regionu. W wyjątkowy sposób rozdziera serce świadomość o
stosowanych przez okupanta metodach terroru – by poskromić twardą góralską
naturę. Jakże trafne są słowa wypisane na tablicy z pomnika w Żabnicy:
PRZECHODNIU SKŁOŃ GŁOWĘ PRZED MAJESTATEM ICH
BOHATERSKIEJ ŚMIERCI.
Pochylając się nad przeżyciami tych ludzi, z jednakową empatią i
skrupulatnością, na miarę materiałów jakie udaje mi się zebrać, odtwarzam
tragiczne losy pojedynczych osób. W mojej wyobraźni materializują się obrazy
ludzi, którzy mieli określone plany, marzenia, perspektywy na dalsze życie.
Traktuję ich jak najbliższych, gdyż owi męczennicy obozów koncentracyjnych,
więzień hitlerowskich, polenlagrów, obozów jenieckich, poprzez cierpienie na
jakie zostali skazani, zasługują na najwyższą serdeczność i szacunek. Ze
„zdobytych” informacji sporządzam biogramy – uproszczoną formę bardzo
zwięzłych życiorysów, z których można dowiedzieć się chociaż w zarysie o
przeżyciach ich właścicieli.
Wielu bohaterów moich biogramów, zmuszonych było kończyć swoje
wykształcenie na stopniu najniższym – w szkole powszechnej, czy to z przyczyn
materialnych czy losowych. Niezależnie jednak od stopnia edukacji, niemal
każdy z nich posiadał patriotyzm zaszczepiony przez rodziców - w rodzinnym
domu, a najlepszą próbą realizacji wpojonych zasad moralnych była walka o
wolność zniewolonej Ojczyzny. Niezależnie od wieku, od stanu sprawności
fizycznej stawali w Jej obronie, zdecydowani na złożenie ofiary życia, gdy
zajdzie taka potrzeba i ... niestety, wielu z nich życie to oddało...
Jest jednak owo „niestety”, że ludzie, którzy bestialsko byli uśmiercani
za walkę o lepsze jutro dla swoich bliskich, dla Ojczyzny, z takim trudem
odnajdują cześć i pamięć w dzisiejszych czasach, a dzieje się to przy akceptacji
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władz wyższych jak i szczebla lokalnego. Przy akompaniamencie
wyświechtanych formułek i deklaracji pamięci „o tamtych którzy zginęli”,
wtłacza się tysiące ofiar we wspólny, bezimienny grób, a znamiona pamięci
załatwiają wówczas proste i szablonowo wyryte słowa na okolicznościowej
tablicy „POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY” lub „POLEGLI W
WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ” – bez imion i nazwisk!
Powtarzam nieustannie - poświęcili się, by walczyć o wyzwolenie kraju
spod hitlerowskiej okupacji i terroru. Za ten patriotyczny odruch, osadzeni
zostali w obozach koncentracyjnych, doznali cierpień, by i tak w końcu zginąć w
różnych okolicznościach z rąk hitlerowskich oprawców. Nie mają mogił. Ich
prochy rozrzucono na trenerach przyległych do obozu KL Auschwitz. Część
spłynęła nieco dalej – niesiona nurtem rzeki Soły, gdyż do rzeki tej wsypywano
również część popiołów z krematorium. I tak przyobozowa ziemia i rzeka stała
się miejscem Ich wiecznego spoczynku. Czy Oni nadal mają pozostać
bezimienni???
Dzięki wspaniałemu i jakże esencjonalnemu wprowadzeniu Hieronima
Woźniaka do niniejszej książki, wyręczony jestem od silenia się na opis
uwarunkowań okupacyjnych na Żywiecczyźnie – wykonał to doskonale syn tej
ziemi.
Jako przedłużenie owego wprowadzenia, zamieściłem kazanie ks. dr
Jana Krawca wygłoszone w dniu 3.09.1993 r. w Żabnicy - w 50 rocznicę
Powieszenia Partyzantów Polskich. Natrafiłem na nie szczęśliwym zbiegiem
okoliczności w Internecie, a jest ono relacją obserwatora wydarzeń w Żabnicy,
gdyż młodziutki wówczas Janek Krawiec - 13 letni chłopak, był świadkiej tego
bestialskiego zajścia – zapędzony przymusowo przez policję wraz z innymi
mieszkańcami Żabnicy w pobliże miejsca egzekucji. Dodam przy okazji, że
poszukując informacji o losach autora kazania, doszło w dniu 3.03.2009 r. do
jakże miłego dla mnie spotkania i rozmowy z ks. dr Janem Krawcem.
Nawiązując więc do tak profesjonalnych opracowań wprowadzających
czytelnika w okres od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, ograniczę się jako
autor książki do kilku dodatkowych, ale moim zdaniem niezbędnych
wskazówek.
Otóż, w wykonanych biogramach obok wielu dat, znajdują się
informacje o miejscu urodzenia, zamieszkania czy zamordowania danego
więźnia, jednak ze względu na specyficzny charakter egzekucji publicznych
które miały miejsce na Żywiecczyźnie – przedstawiam to już na początku
książki w formie scalonej, wraz z załączonymi zdjęciami niektórych pomników
czy tablic pamięci.
Rozpocznę oczywiście od najwcześniejszej masowej egzekucji jaka
dotknęła mieszkańców Lipowej i przysiółków, zapoczątkowanej aresztowaniami
w grudniu 1939 r. - za udzielenie pomocy (także ukrycie ich broni)
wycofującym się żołnierzom Wojska Polskiego. Za organizatorów tej pomocy
uważa się sierżanta Michała Jakubca oraz ks. Ferdynanda Sznajdrowicza,
proboszcza lipowskiej parafii. Niemcy przeprowadzili aresztowania: 23 grudnia
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– 7 osób, 29 grudnia – 9 osób, 2 stycznia – 6 osób, 6 stycznia – 4 osoby, a 10
stycznia – 11 osób. Tak więc, 10.01.1940 r. w więzieniu gestapo w Żywcu
osadzono łącznie 40 osób. Uwięzieni (po wstępnym śledztwie z torturami)
przewiezieni zostali do więzienia gestapo w Katowicach, tam 17.01.1940 r., za
wyjątkiem trzech osób, zostali skazani na śmierć. Następnego tragicznego dnia 18.01.1940 r., zostali rozstrzelani w „gliniankach” cegielni Grünfelda w
Katowicach. Ciała zamordowanych złożono następnie w kostnicach katowickich
szpitali, a ze szpitali wywieziono je samochodami w niewiadomym kierunku.
Istnieją przypuszczenia, że przewieziono je do krematorium w Gliwicach lub
pochowano we wspólnej mogile w Panewnickim lesie.
Pomnik i tablica informacyjne osób zamordowanych z Lipowej:

Wykaz osób rozstrzelanych 18.01.1940 r. w zbiorowej egzekucji – w
„gliniankach” cegielni Grünfelda w Katowicach:
BIAŁEK JÓZEF, ur. w 1889 r. w Lipowej pow. żywiecki,
BINDA JÓZEF, ur. w 1902 r. w Lipowej pow. żywiecki,
BYSKO JAN, ur. w Lipowej pow. żywiecki,
BYSKO MARCIN, ur. w 1906 r. w Lipowej pow. żywiecki,
GORYL JÓZEF, ur. w 1911 r. w Lipowej pow. żywiecki,
GRZEGORZEK WOJCIECH, ur. w 1906 r. w Lipowej pow. żywiecki,
JAKUBIEC MICHAŁ I, ur. w 1889 r. w Lipowej pow. żywiecki,
JASEK JAN, ur. w 1921 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej,
JASEK MICHAŁ, ur. w 1910 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej,
JASEK WŁADYSŁAW, ur. w 1907 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej,
JURASZ WOJCIECH I, ur. w 1881 r. w Twardorzeczce gmina Lipowa, pow. żywiecki,
KLIŚ JAN, ur. w 1913 r. w Lipowej pow żywiecki,
KONIOR JAN, ur. w 1916 r. w Lipowej pow. żywiecki,
KONIOR JÓZEF I, ur. w 1916 r. w Lipowej pow. żywiecki,
KOWALCZYK JAN, ur. w 1913 r. w Lipowej pow. żywiecki,
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KOWALCZYK JÓZEF, ur. w 1912 r. w Słotwinie gmina Lipowa, pow. żywiecki,
KUBLIN WOJCIECH, ur. w 1882 r. w Lipowej pow. żywiecki,
MAJDAK FRANCISZEK, ur. w 1913 r. w Lipowej pow. żywiecki,
MARCAK JÓZEF, ur. w Lipowej pow. żywiecki,
MATLAK JÓZEF, ur. w 1903 r. w Lipowrj pow. żywiecki,
MATLAK TOMASZ, ur. w 1909 r. w Lipowej pow. żywiecki,
MICHALSKI ANTONI, ur. w Lipowej pow. żywiecki,
MOTYKA TOMASZ, ur. w 1914 r. w Twardorzeczce gmina Lipowa, pow. żywiecki,
PIETRASZKO JÓZEF, ur. w Lipowej pow. żywiecki,
PIETRASZKO WŁADYSŁAW, ur. w 1908 r. w Lipowej pow. żywiecki,
RUBYS STANISŁAW, ur. w 1920 r. w Ostrem gmina Lipowa, pow. żywiecki,
RZEPAK JÓZEF, ur. w 1921 r. w Lipowej pow. żywiecki,
SOWA WŁADYSŁAW, ur. w Słotwinie,
STANIAK MARCIN, ur. w 1888 r. w Lipowej pow. żywiecki,
SZNAJDROWICZ FERDYNAND ks. ur. 15.11.1886 r. w Żywcu,
ŚLIWA JAN, ur. w 1887 r. w Lipowej pow. żywiecki, zmieszkały w Lipowej,
ŚLIWA WOJCIECH, ur. w 1886 r. w Lipowej pow. żywiecki zamieszkały w Lipowej,
WANDZEL JÓZEF, ur. w 1898 r. w Lipowej pow. żywiecki,
WISŁA JAN, ur. w 1903 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej,
WISŁA JÓZEF, ur. w 1890 r. w Lipowej pow. żywiecki,
ZUZIAK WŁADYSŁAW, urodzony 11.08.1919 r. w Lipowej pow. żywiecki,

*
*
*
W dniu 2.04.1942 r. na targowicy w Żywcu, przeprowadzona została
publiczna egzekucja 11 skazanych (spośród 38 aresztowanych) za sabotaż
przeciwko III Rzeszy. Owy sabotaż polegał na tym, że podczas okupacji
hitlerowskiej kilku członków ruchu oporu, wykradało w Urzędzie Starostwa Landraturze w Żywcu, kartki żywnościowe i odzieżowe. Rozprowadzane kartki
wśród mieszkańców Żywca i okolicznych miejscowości, umożliwiały zakup
żywności, odzieży i wysyłanie ich do więzień, obozów, dla jeńców wojennych, a
także przekazywanie Żywczanom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej.
Aresztowanych przywieziono do więzienia śledczego w Mysłowicach. Tam, po
śledztwie z torturami skazano ich na smierć, a następnie przewieziono do
Żywca, gdzie mieli być straceni przez powieszenie w egzekucji publicznej. Na
egzekucję spędzono pod przymusem mieszkańców miasta. W tyle, za szubienicą
ustawionych było 100 zakładników, którzy mieli być rozstrzelani w razie
zakłócenia egzekucji. Egzekucją kierował osobiście landrat Hering.

32

Pomnik poświęcony straconym 2.04.1942 r. (w Wielki Czwartek) w
egzekucji publicznej na placu targowym w Żywcu.
BŁASZCZYŃSKI HENRYK, ur. 19.06.1925 r. w
Żywcu, zamieszkały w Żywcu,

GAWĘDA KAROL, ur. 1899 r. w Morawskiej
Ostrawie, zamieszkały w Milówce pow. żywiecki,

JEZIORSKI ROBERT, ur. 20.09.1921 r. w Żywcu,
JEZIORSKI TADEUSZ, ur. 24.06.1922 r. w
Żywcu,

KUDZIA CZESŁAW, ur. 12.12.1912 r. w Żywcu,
zamieszkały w Żywcu,

RYCZEK ANTONI, ur. 19.04.1912 r. w Żywcu i tam
zamieszkały,

ŚWIĘTEK JAN, (30 lat), mieszkaniec Choczni pow.
wadowicki,

ŚWIĘTEK JÓZEF, (29 lat), mieszkaniec Choczni
pow. wadowicki,

WOREK FRANCISZEK, (27 lat), mieszkaniec
Żywca,

WOREK KAZIMIERZ, ur. 24.08.1921 r.,
zamieszkały w Żywcu.

KNAPIK ANDRZEJ, z Wadowic
Zwłoki zamordowanych wywieziono
kramatorium w KL Auschwitz.

*

*

do

*

W lipcu i sierpniu 1943 r. w Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej
oraz w Węgierskiej Górce na skutek donosów i prowokacji Niemców, dokonane
zostały aresztowania wśród członków ruchu oporu oraz ludności z w/w
miejscowości, „za udzielanie pomocy partyzantom”. Spośród 21 aresztowanych,
wszystkich skazano na karę śmierci. W dniu 3.09.1943 r. 10 skazanych
powieszono w Kamesznicy, a 11 w tym samym dniu w Żabnicy. Podobnie jak w
Żywcu, egzekucja odbyła się na oczach zgromadzonych pod przymusem
mieszkańców wsi jw.
Tablica poświęcona straconym 3.09.1943 r. w Kamesznicy:
KUŚMIERZ FRANCISZEK, ur. 7.09.1907 r.,
zamieszkały w Kamesznicy – Pietraszynie pow. żywiecki,
KUROWSKI LEON, ur. 4.04.1898 r. w Szarem
(Suche – Tarliczne), gmina Milówka, pow. żywiecki,
MISIARZ JAN, ur. 9.09.1902 r, zamieszkały w
Szarem–Laliki, pow. żywiecki,
MATUSZNY STANISŁAW, ur. 21.01.1907 r.,
ROCZYNA JÓZEF, ur. 12.01.1902 r. w
miejscowości Szare gmina Milówka, pow. Żywiecki,
WAWRZYNIEC SZCZOTKA, ur. 2.07.1899 r.,
zamieszkały w Szarem – Suchem, pow. Żywiecki,
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ZEMAN JAN, ur. 7.10.1905 r.,
ZEMAN LUDWIK, ur. w 1918 r., zamieszkały w
Kamesznicy – Złatnej gmina Milówka, pow. żywiecki,

Brak danych o tej osobie,
Brak danych o tej osobie,

Jakże wymowna jest relacja Rozalii Wojtas o egzekucja w Kamesznicy:
„Widziałam, co się działo. Słyszałam krzyki policji i wojska. Spędzono
na tą egzekucję miejscową ludność. Nie wolno było płakać. Widok płaczu był
podejrzeniem Polaków o kontakty z oskarżonymi, groziło to zabraniem do
Oświęcimia. Staliśmy w wielkim strachu nieruchomo, zmuszeni patrzeć, co się
dzieje. Ból ściskał moje dziecięce serce, nogi się mi uginały. A oczy wlepione
były w stronę zbrodni. Twarze blade, wyniszczone od głodu. Z samochodu z
nagłośnieniem odczytano wyrok w języku niemieckim i polskim. Wyrok brzmiał:
Skazani na karę śmierci przez powieszenie za przynależność do bandy
rabunkowej. Po odczytaniu wyroku śmierci podano komendę w prawo zwrot.
Pomiędzy skazanych wstąpili oprawcy i wyprowadzili ich na podest szubienicy,
założyli pętle. Niektórzy oprawcy pchnęli skazanego ręką z podestu, zaś inni
kopnęli nogą. Skazani wisieli na szubienicy do ok. godziny pierwszej po
południu. Jeden z partyzantów bardzo długo konał gdyż pętla źle się ułożyła i
strasznie długo konał...”.
(Relacja otrzymana od Piotra Rypienia z Milówki).

*

*

*

Pomnik i tablica pamiątkowa w Żabnicy - ku czci straconych 3.09.1943 r. w
egzekucji publicznej w tej miejscowości.

DOBOSZ RUDOLF, ur. 1895 r., zamieszkały w Sopotni Wielkiej, gajowy,
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DZIEDZIC FERDYNAND, ur. 1912., zamieszkały w Cięcinie, rolnik,
FIJAK JÓZEF, ur., 1898r., zamieszkały w Żabnicy, rolnik,
GAWEŁ FRYDERYK, ur. 1904 r., zamieszkały w Węgierskiej Górce, robotnik,
CHOWANIEC FRANCISZEK, ur. 1910 r., zamieszkały w Sopotni Wielkiej, gajowy,
KANIA JAN, ur. 1890 r., zamieszkały w Cięcinie, rolnik, (czy Stanisława?)
KONIOR STANISŁAW, ur. 1926 r., zamieszkały w Żabnicy, pracownik leśny,
SZUMLAS FRANCISZEK, ur. 1907 r., zamieszkały w Żabnicy, gajowy,
WALIGÓRA JAN, ur. 1920 r., zamieszkały w Sopotni Wielkiej, rolnik,
ZEMAN LUDWIK, ur. 1925 r., zamieszkały w Ujsołach, rolnik,
ŻABNICKI JAN, ur. 1895 r., zamieszkały w Żabnicy. gajowy,

*

*

*

Fotokopia ogłoszenia i tłumaczenie uzasadnienia zwiazanego z egzekucją w
Jeleśni - wg ogłoszenia władz Niemieckich:

(Kserokopia „Obwieszczenia” udostępniona przez APMA-B w Oświęcimiu)

Kattowitz, dnia 31 I 1944
Tajna Policja Państwowa
„Wymienieni przyłączyli się do polskich organizacji konspiracyjnych, które w
powiatach Żywiec i Bielsko dokonywały ciągłych napadów bandyckich na
spokojną ludność niemiecką i polską i szerzyli przez to niepokój i terror. Tego
rodzaju czyny gwałtowne polskich zbrodniarzy będą bezwzględnie i z wszelką
ostrością karane.
Kto o zbrodniczych zamiarach przeciwko Polakom i Niemcom albo
konspiracyjnych organizacjach posiada jakieś wiadomości i nie zrobi o tym
natychmiast doniesienia, musi się liczyć z tym środkiem zaradczym jako sam
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sprawca. Każdy musi zdać sobie z tego sprawę, ze przez niedoniesienie takich
zbrodni, sam sobie i swej rodzinie szkodzi. Kto znów wobec niemieckich władz
spełni swe obowiązki, może być pewny ich obrony.”
Faktyczną przyczyną egzekucji, był odwet Niemców za przypadkowe
zastrzelenie jesienią 1943 r. przez partyzanta AK, niemieckiego komisarza
rolnego Sendeckiego w Jeleśni.
Wg relacji świadków, miejsce egzekucji było otoczone kordonem oddziałem Wehrmachtu, zaś policja i żandarmeria spędzała ludność z
okolicznych miejscowości na miejsce egzekucji. Część skazanych
przywiezionych samochodem przez gestapo była ubrana w obozowe pasiaki a
część w ubrania cywilne. Wszyscy mieli ręce skute kajdanami - z tyłu. Żeby
jednak skazańcy nie okazywali zbytniej aktywności ruchowej na widok
zgromadzonej ludności, podawano im do ust pastylki, po których przejawiali
zupełną apatię - byli w stanie odurzenia.
Ciała straconych wisiały do wieczora, a następnie załadowano je na
samochód i wywieziono do krematorium w KL Auschwitz, dopiero wówczas
odwołano z miejsca egzekucji - obstawę policji, żandarmerii oraz Wehrmachtu.
Pomnik i wykaz straconych 31.01.1944 r. w Jeleśni.
BIGOS JAN, ur. 15.11.1914 r. w Bestwinie, zam.
Bielitz,

DUDEK STEFAN, ur. 19.11.1914 r. w
Kobiernicach,

GÓRNY

JÓZEF,

ur.

19.07.1901

r.

w

Mikuszowicach,

HAMERLAK ALOJZY, ur. 13.054.1906 r. w
Kaniowie, zamieszkały w Jawiszowicach,
KĄKOL MICHAŁ, ur. 18.04.1918 r. w
Nieledwi i tam zamieszkały,
LASZCZAK JÓZEF, ur 19.03.1921 r. w
Szczyrku, zamieszkały w Ustroniu,
SZCZYGLIŃSKI JÓZEF, ur. 4.03.1893 r. w
Jaworzu pow. bielski,
WALUŚ FRANCISZEK, ur. 16.06.1925 r. w
Milówce pow. żywiecki,zamieszkały w Straconce
pow. bielski,
WALUŚ TADEUSZ, ur. 26.07.1919 r. w
Milówce pow. żywiecki, zamieszkały w Straconce
pow. bielski,
WALUŚ WŁADYSŁAW, ur. 14.11.1921 r. w
Milówce pow. żywiecki, zamieszkały w Straconce
pow. bielski.
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*

*

*

W Rychwałdzie gmina Gilowice pow. żywiecki, dom Gąsiorków był w
okresie okupacji hitlerowskiej punktem kontaktowym i zaopatrzeniowym dla
okolicznych partyzantów. W dniu 8.02.1944 r. doszło tam do przypadkowego
zastrzelenia dwóch żandarmów z Gilowic, przez dwóch partyzantów AK o
pseudonimach „Surma” i „Dąbek” (przebieg zajścia w biogramie Franciszki
Gasiorek). W odwecie za zastrzelenie owych policjantów, miały miejsce
aresztowania wielu osób którym zarzucano związek z tą sprawą. Aresztowanych
przewieziono do wiezienia śledczego w Mysłowicach, skąd po śledztwie z
torturami i po wyroku skazującym na karę smierci, 9 osób przewieziono do
Gilowic – celem stracenia w publicznej-zbiorowej egzekucji w dniu 2.03.1944 r.
Według Obwieszczenia Geheime Staatspolizei Leitstelle Kattowitz:
„Następujący Polacy skazani przez sąd doraźny za napady bandyckie i
mordercze i posiadanie broni palnej na karę śmierci zostali 2-go marca 1944 r.
w Gillowitz, pow. Saybusch publicznie na szubienicy straceni:” (poniżej
wymienione są nazwiska osób skazanych na śmierć).
Pomnik i obwieszczenie dotyczące straconych 2.03.1944 r. w Gilowicach.

(fotokopia Obwieszczenia
Muzeum w Żywcu)

udostępniona

przez

BIERNAT JAN, ur. 24.04.1896 r. w
Rychwałdzie, zamieszkały w Rychwałdzie,
GASIOREK WINCENTY, ur. 20.01.1899 r.
w Łękawicy,
LASZCZAK KAZIMIERZ, ur. 4.09.1912 r.
w Krakowie,
RACZEK ANDRZEJ, ur. 24.09.1892 r. w
Rychwałdzie,
SIKORA JAN, ur. 16.11.1923 r. w Mesznej pow.
Bielsko,
DRĄG ALEKSANDER, ur. 5 II 1911 r. w
Bielsku,
GAWLIK LUDWIK, ur. 5.08.1917 r. w
Dankowicach,
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WRONA JÓZEF, ur. 4.12.1912 r. w
Buczkowicach,

MROWIEC MICHAŁ, ur. 20.11.1891 r. w
Żywcu,

*

*

*

14 sierpnia odbyła się kolejna na Żywiecczyźnie egzekucja, tym razem
szubienica stanęła na placu przy szkole w Kocierzu Moszczanickim. Za to, że
sąd AK wydał wyrok i dokonał egzekucji na kilku zdrajcach z tej wsi. Niemcy
przywieźli z Obozu w Oświęcimiu 15 więźniów, by na oczach spędzonych
mieszkańców wsi dokonać kolejnego masowego mordu – wykonując egzekucję
publiczną. W egzekucji uczestniczył landrat żywiecki Eugen Hering. Dwóch z
przywiezionych więźniów zmarło w drodze wskutek uprzednich torur. Zwłoki
powieszonych wywieziono do spalenia w krematorium w Oświęcimiu.
Pomnik poświęcony straconym 14.08.1944 r. w egzekucji publicznej w
Kocierzu Moszczanickim.
BISTA JAN,
ur. 3.01.1916 r., w miejscowości Balin,

BOGACKI KAROL,
ur. 24.10.1900 r. w Jaroszowicach k/Pszczyny,

BRYNDZA JAN,
ur. 4.01.1924 r. w Choczni pow. wadowicki,

CHODZYŃSKI STEFAN,
ur. 1.01.1908 r. w Zawierciu,

GARUS KAROL,
ur. 26.10.1899 r. w Kryrach k/Pszczyny,

HAŁACZEK LEOPOLD,
ur. 29.09.1912 r. w Krzyżkowicach,

JAKUBIEC JAN,
ur. 19.01.1919 r. w Wilkowicach,

JASZECKO CZESŁAW,
ur. 17.02.1919 r.,

KLIMKIEWICZ FELIKS,
ur. 18.05.1898 r. w Chorzowie,

MEYER MIECZYSŁAW,
ur. 25.07.1925 r. w Gorzowie Chrzanowskim,

OCHMAŃSKI WŁADYSŁAW,
ur. 14.05.1920 r. w Jaworznie,

PIEGZA WŁADYSŁAW,
ur. 21.01.1922 r. w Choczni,

SŁOWIAK JÓZEF,
ur. 14.01.1915 r. w Soli pow. żywiecki,

WÓJCIKIEWICZ TEODOR,
ur. 9.12.1923 r. w Oświęcimiu,

WALIGÓRA ADOLF,
ur. 6.12.1917 r. Żywcu - Zabłociu,

Egzekucja w Zabłociu pow. żywiecki w dniu 29.03.1945 r. (w miejscu
obok byłej apteki, u wylotu ulicy Wesołej).
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W ostatnim okresie okupacji – niemal na parę dni przed wyzwoleniem
Żywca, miała miejsce jeszcze jedna egzekucja. Odgłosy frontu zbliżającego się
od strony Suchej Beskidzkiej, wprowadziły u Niemców panikę i pospieszną
ewakuację, i związane z tym rabunki mienia oraz kradzieże - przypisywane
Polakom. Fanatyczni niemieccy policjanci a zwłaszcza gestapowcy, do ostatka
stosowali metody gnębienia Polaków, jak podczas całej okupacji. Powody kary
śmierci w tej sytuacji były często bardzo błahe, a często ludzi mordowano
niezwłocznie, w miejscu domniemanego przestępstwa. Siedziba gestapo
mieściła się niedaleko miejsca ostatniej egzekucji w Żywcu. W Zabłociu
rozstrzelano więc 5 mieszkańców tejże miejscowości, za rzekome plądrowanie
sklepów i zawłaszczanie nieswojego mienia.
*

*

*

Pacyfikacja osiedla Czanieckich w Rycerce Górnej – według relacji Rozalii
Płaskonka, mieszkanki tejże miejścowości.
Pod koniec okupacji, za pomoc udzieloną partyzantom i wojskom
wyzwolicielskim, Niemcy w godzinach rannych 7 kwietnia 1945 r.
spacyfikowali osiedle Czanieckich w Rycerce Górnej. W wyniku
przeprowadzonej akcji spłonęły 22 zabudowania gospodarskie i rozstrzelano 10
osób. Rozstrzelani mieli być wszyscy mieszkańcy osiedla, lecz zaalarmowany
odgłosami strzałów stacjonujący w pobliżu oddział partyzantów radzieckich kpt.
Jefremowa, przyszedł z pomocą miejscowej ludności. Partyzanci zapobiegli
planowanemu wymordowaniu ludności, a następnie rozpoczęli pościg za
zbrodniarzami. W wyniku wymiany ognia śmierć poniósł bohater Rycerki kpt.
Jefremow.
Wydarzenia te utkwiły w pamięci Rozalii Płoskonki, i tak po latach je
relacjonuje: „Przysedł komendant Hitlerjungen do mojego ojca i mówi: słuchaj
pan jak tam mos jaką rodzine w tym placu (na moim osiedlu mieskało z 30 osób,
osiedle to położone było niżej w stronę Rajczy od osiedla Czanieckich i tam
mieszkała mojego łojca cała rodzina) liczę na pana bo pana szanujemy, ze pan
mówi po niemiecku i my tu u pana jemy i nas gości. Niech im pan da znać niech
sie wyniosą bo my te całe place podpalemy, bo partyzanci tu na nas napadli i
widzieliśmy jak partyzanci łuciekali przez rzekę i uciekli z tego Płoskonkowego
placu do Czanieckich i tam sie pomiędzy domy zaceli chować.
Mój ojciec zucił się wtedy pod kolana łoficerowi i zacoł prosić go, aby
nie palili domów, gdyż mieli taki zamiar. Niemcy potem zaceli tym ogniem tam
sypać (w stronę os. Czanienieckich) i tak ze sie zaceło palić. Ludzie z domów
zaceli uciekać, jeden partyzant wlozł do studni sie schowoł. Tam położył deske
zeby go widać nie było a resta uciekła. Ludzie uciekali z domów a Niemcy
strzelali kulą zapalujacą (miotacze ognia) i zacoł łogień płonąć. Jako widzieli ze
ci ludzie łuciekają tak do tych ludzie zaceli strzelać i także z mojej rodziny
zginęło siedmioro: stryk stryjek stryjenka i dwie kuzynki i znów dziadek i babcia.
Ludzie dalej uciekali także jesce zastrzelili taka Zemankę i jesce jednego chłopa
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bo ich było 10 zabitych. Przerwali strzelanie bo rusy już nadchodziły i tak ze sie
szytko poliło i łoni potem przerwali ten ogień przysli do nas. Broń juz wystrzelali
i siadli na te rowery i pojechali przez całą Rycerka w strone Łoźnej ( przysiółek
w Soli)”.
(Relacja otrzymana od Piotra Rypienia z Milówki).

Wprawdzie Hieronim Woźniak w „Przedmowie” wspomina o
eksterminacji potomków Dawida którzy w przedwojennych czasch stanowili
wraz z Polakami wspólnotę bytu na Żywiecczyźnie, niemniej, postanowiłem i to
zagadnienie w pewnym sensie rozszerzyć z przyczyn następujących. Otóż, na
ten właśnie temat otrzymałem jakże cenne opracowanie dwóch licealistek z
Żywca a są to Agnieszka Niwdana oraz Aleksandra Bosak (I Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu). Piszą one w swoich
opracowaniach bardzo obszernie o historii Żydów na Terenach Żywiecczyzny,
ale w ramach promocji ich talentu – wukorzystuję tylko te fragmenty z owych
wypracowań, gdzie mowa jest o początkowym okresie okupacji i stworzeniu
przez Niemców miejsc odosobnienia dla Żydów:
[...] Jeden obóz znajdował się w pięknej miejscowości Rajczy, natomiast drugi
zaraz obok synagogi w Zabłociu, która została później, bo w 1942 roku,
wysadzona. Obozy te były ogrodzone drutem kolczastym. Na ogrodzeniu
widniała tabliczka z napisem: „Achtung Juden”. „W trosce o bezrobocie
Żydów, którzy przecież są tacy pracowici”, zgodnie z planem opracowanym
przez Schedtlera (pełnomocnika Zarządu Leśnego w Żywcu) zostali oni
skierowani do robót w Wieprzu, ale tylko Żydzi z obozu w Suchej Beskidzkiej.
Pracowali tam przy wyrębie drzew, zalesianiu nieużytków, budowie dróg,
umacnianiu brzegów rzeki Juszczynki, sprzątaniu miasta. Obozy pracy były
także w Żywcu-Zabłociu, Milówce, Rajczy. Prace w zakładach nie trwały długo,
gdyż już w listopadzie 1939 roku, został wydany dekret Himmlera o wywózce
Żydów do Generalnej Guberni.
[...] W Suchej powstał obóz tzw. „otwarty”, gdyż przez dzień można
było z niego wychodzić, ale na noc obowiązkowo trzeba było wracać do obozu.
We wspomnianych wyżej miastach nie było już takich przywilejów. Getto to
zostało zlikwidowane w 1943 roku. Natomiast w „Rysie historycznym ...” pod
datą listopad 1943 rok, pojawia się informacja o Żydach, którzy pracowali w
zakładach żywieckich, skąd od czasu do czasu byli wywożeni do Oświęcimia.
[...] Żydzi z okręgu Jeleśnia stali się częścią „Czarnej Historii”.
Podzielili losy większości Żydów polskich. Gdy wybuchła wojna, stopniowo
zaczęto wysiedlać ich z domów, umieszczać w gettach, obozach pracy, a
wreszcie w obozach zagłady. Z ziemi Jeleśniańskiej wywożono Żydów etapami.
Pierwszy wywóz miał miejsce 21 września 1940 roku, wtedy to m.in.
wywieziono Żydów ze wsi Sopotnia Mała. Kolejną znaną datą, prawdopodobnie
datą ostateczną, jest 4 lipca 1942 roku. Tego dnia wywieziono wszystkich
Żydów, którzy jeszcze mieszkali w swoich domach z terenu całego powiatu - do
Suchej, gdzie została przeprowadzona selekcja. Wywieziono wtedy m.in.
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rodzinę Rosenthal z Sopotni Wielkiej i Bloch z Krzyżowej, a także wiele rodzin
jeleśniańskich. Zbiórkę Żydów zorganizowano na placu posesji Rudolfa
Mozesa, (znajdującej się niedaleko stacji kolejowej w Jeleśni), następnie Żydów
załadowano pod nadzorem esesmanów na samochody ciężarowe i wywieziono
do Suchej. [...]
[...] W 1939 roku Żydzi opuszczali swoje rodzinne domy, zostawiając
cały dobytek. Jedni wyjeżdżali w nieznane, a ci, którzy nie zdążyli, zostali
później wywiezieni przez Niemców do obozów koncentracyjnych. W 1941 roku
wielu Polaków z Jeleśni wysiedlono na wschód (na Lubelszczyznę), a z Żydów,
którzy jeszcze pozostali w tej miejscowości, utworzono „komando żydowskie”.
Była to ekipa robotników samych mężczyzn zdolnych do pracy. Mieszkańcy
Jeleśni wspominają, iż idąc do pracy, Żydzi zmuszani byli do śpiewania
narzuconej piosenki, której słowa brzmiały: „nie dał nam nic Śmigły-Rydz, a
Hitler złoty nauczył nas roboty”. Podczas drogi byli pilnowani przez
esesmanów, którzy pilnowali ich również przy pracy, a praca ta polegała na
rozbieraniu domów. Większość domów były drewniane. Dlatego też drewno z
nich noszono do piekarni na opał, a potrzebowano go było wiele, gdyż w
piekarniach pieczono chleb na zapasy, które były potrzebne na front. W ten
sposób zniszczono większość domów w Jeleśni.
Niemcy mieli odpowiednio zorganizowaną organizację zagłady.
Najpierw rozpatrywano przydatność ludzi. Tych, którzy im byli potrzebni,
przydatni, zostawiali na jakiś czas, każąc pracować, a wywozili do obozów
nieco później. Wielu Żydów próbowało się bronić przed zagładą. Niektórzy
przyznawali się do narodowości niemieckiej, mówili po niemiecku w domach.
Niestety, nawet to na nic się nie zdało. W czasie okupacji w gminie Jeleśnia 90
Żydów straciło życie w obozach koncentracyjnych20.[...]
A oto kilkanaście zdań o poszczególnych – pojedynczych osobach: Ferdynand
Better, był kupcem drzewnym, posiadał wielki skład drewna, na eksport, pełnił
funkcję sekretarza w stowarzyszeniu Talmud Thora w Jeleśni.
[...] „Ferdynand Better mieszkał wraz z rodziną w budynku, który
obecnie jest budynkiem policji w Jeleśni. Miał Córkę Isię i syna Mariana.
Zostali wywiezieni do Oświęcimia.
Bernard Landau wywieziony do obozu.
[...] „Bernardowi udało się przeżyć i w latach 90-tych przyjechał do
Jeleśni sprawdzić, kto obecnie jest właścicielem jego dawnych posiadłości.
Niestety, budynek, w którym mieszkał Landau, nie zachował się do dnia
dzisiejszego”.
Kolejna rodzina żydowska zamieszkująca w Jeleśni to rodzina Szanzer.
Mieszkali oni w budynku na obecnym rogu ul. Suskiej i ul. Starowiejskiej.
[...] „Do rodziny należeli Moryc Szanzer, jego żona i pięcioro dzieci.
Najmłodsza – o imieniu Pesia - przed wojną miała około 13 lat. Była to pogodna
dziewczynka, chętnie nawiązująca kontakt z rówieśnikami z sąsiedztwa. Była
20

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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bardzo dobrą uczennicą i niezwykle lubianą osobą ze względu na życzliwość i
wrażliwość, jakie od niej emanowały. Miała blond włoski i jednego loczka. Jej
rodzeństwo to: starsza siostra Ewa, brat Jacek, Witek i Dawid, który był
fryzjerem. Moryc Szanzer handlował zwierzętami domowymi i ich skórami. Pani
Szanzer, jak do nas przychodziła, przynosiła mace. Były pyszne. Na przełomie
lat 1939/1940 cała rodzina została wywieziona do obozu zagłady w Oświęcimiu.
Po wojnie ocalały jedynie córka Ewa i syn Witek, którzy później wyjechali do
Anglii. Wszyscy pozostali członkowie rodziny Szanzerów zginęli w Oświęcimiu.”
W miejscu, gdzie obecnie znajduje się dom handlowy „Harnaś”, była
przed wojną piekarnia oraz karczma, której właścicielem był Żyd - Jacek
Springut. W czasie okupacji został wywieziony do obozu koncentracyjnego.
Prawdopodobnie udało mu się przeżyć. [...] „W Jeleśni mieszkało także dwóch
chłopców o nazwisku Springut: Izaak (ur. 20.07.1900 roku w Jeleśni) i Pinkus
(ur. 18.06.1899 roku). Obydwoje uczęszczali do Państwowego Gimnazjum w
Żywcu w latach 1911-1912.”
Według opowiadań Bronisława Grzegorzka z Sopotni Małej: „W sobotę
21 września 1940 roku w godzinach wieczornych, kiedy Żydzi siedzieli przy
stołach, odprawiając modlitwy, przed ich domy zajechały samochody ciężarowe
pokryte plandekami. Żandarmi niemieccy otoczyli budynki, z wrzaskiem i
poszturchiwaniami kolb karabinów wyprowadzili rodziny żydowskie bez bagażu
i kazali wsiąść do samochodów. Wywieziono wówczas duże rodziny Weislitzerów
i Ferberów, a także rodzinę Paciorków. Zawieziono ich do tzw. Generalnej
Gubernii utworzonej przez Niemców na wschodnich ziemiach polskich do
obozów pracy, a po jakimś czasie do obozu zagłady w Oświęcimiu.”
Na drugi dzień po wysiedleniu Żydów, 22 września 1940 roku, w
niedzielę około godziny czwartej nad ranem wjechały do wsi samochody, które
stały w nocy w Jeleśni przed zakrętem do Sopotni Małej. Wieś została otoczona
żandarmami. Wysiedlono wtedy 59 rodzin z 264 osobami, a w późniejszym
czasie resztę. Wielu zesłano na przymusowe roboty do Niemiec.
Po wybuchu drugiej wojny światowej rodzina Rosenthalów
przewidywała, jaki będzie ich los. Wiedząc, iż zostaną wywiezieni, porozdawali
sąsiadom rzeczy osobiste, przewieziono w inne miejsce także towary znajdujące
się w sklepie. Miejscem tym był dom rodziny Wrężel (lub Wrężlewicz), gdzie
wcześniej znajdował się inny sklep prowadzony wówczas przez Marię
Koniorczyk z mężem, który później zginął w obozie w Oświęcimiu.
Ernest Bloch, Żyd polski urodzony w Krzyżowej, który przetrwał
Oświęcim i mieszka obecnie w Izraelu wspomina: „4 lipca 1942 roku Niemcy
zabrali wszystkich Żydów, którzy jeszcze mieszkali w swoich domach z całego
powiatu i przywieźli do Suchej i tam w polu okrążonym przez esesmanów zrobili
selekcję. Oficer gestapo stał z pałką w ręce i pokazywał: młodych do lewa – do
prac przymusowych, starych do prawa – do komór gazowych w Auschwitz. Koło
tego oficera z pałką przechodziła każda rodzina razem. Teraz co ja tutaj pisze to
nikt jeszcze ode mnie nie słyszał tyczy się to ostatnich chwil przed odjazdem
rodziny Rosenthal, niegdyś mieszkającej w Sopotni Wielkiej, z Suchej do
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Auschwitz (do komór gazowych). Przed moją matką, siostrą i mną szła rodzina
Rosenthal. Ten gestapowiec z pałką pokazał na ojca i matkę do prawa, a na syna
do lewa, ale syn Edward nie chciał się odłączyć od rodziców i poszedł wraz z
nimi do gazów. Potem podeszliśmy my tzn. moja matka siostra i ja. Gestapowiec
pokazał na moją matkę do prawa a moją siostrę i mnie do lewa. W tym
momencie widzieliśmy naszą matkę po raz ostatni. Miała wtedy 42 lata”.
O ich śmierci, a także o śmierci wielu mieszkańców Sopotni Wielkiej po
dziś dzień rzypomina tablica pamiątkowa z pomnika wybudowanego na część
mieszkańców Sopotni Wielkiej - ofiar faszyzmu hitlerowskiego w latach 19391945.
I jeszcze pewne wyjaśnienie odnośnie polenlagrów, w których niemało
mieszkańców z Żywiecczyzny umieszczano, a o czym widnieje informacja w
poszczególnych biogramach.
Przyjęło się bowiem przeświadczenie, że pobyt w niemieckich obozach
dla Polaków miał charakter łagodniejszej formy zniewolenia, że był mniej
dotkliwy w porównaniu z pobytem w więzieniu czy obozie koncentracyjnym.
Tym więc sceptykom przekazuję pod rozwagę opis warunków bytu w obozie
zwanym Polenlager w Pogrzebieniu k/Raciborza (tak niestety było we
wszystkich polenlagrach), a co dosyć dokładnie opisuje ks. dr Jan Krawiec w
książce „DZIEJE SALEZJANÓW NA ZIEMI RACIBORSKIEJ”:
[...] Polacy wywiezieni z ziemi żywieckiej, byli pierwszymi mieszkańcami
- więźniami obozu w Pogrzebieniu nazwanego w 1942 roku Polenlager nr 82.
Zgromadzonych wysiedleńców z Żywca i okolicy zebranych na placu w fabryce
papieru w Żywcu, posiadającej własną bocznicę kolejową, załadowano do
wagonów i pociągiem przewieziono przez Rybnik do stacji kolejowej w Brzeziu
nad Odrą, skąd pieszo 4 kilometry ze swoimi tobołkami pod eskortą
gestapowców zaprowadzono do Pogrzebienia, gdzie umieszczono ich w dawnym
Zakładzie Salezjańskim, otoczonym podwójnym wysokim płotem z drutu
kolczastego. Mieszkańców - więźniów podobnie jak w innych obozach
koncentracyjnych we dnie i w nocy pilnowali esesmani. Położenie więźniów
składających się z dzieci, młodzieży i starszych było fatalne. Zgromadzonych w
czerwcu 1942 roku przeszło 350 więźniów traktowano jak więźniów w innych
obozach koncentracyjnych. Zamknięci w obozie więźniowie nie tylko nie mogli się
kontaktować z ludźmi mieszkającymi poza obozem, ale i wewnątrz obozu dzieci i
starsi nie mogli się poruszać poza wyznaczonym piętrem, na którym mieszkali.
W zatłoczonych salach na zbitych z desek trzypiętrowych pryczach
wymoszczonych słomą, bez pościeli, nakryci tylko kocem spali stłoczeni
więźniowie, którym bardzo dokuczały gnieżdżące się w słomie pluskwy i inne
robactwo; bezskutecznie bronili się przed nim mieszkańcy obozu, którym
brakowało nie tylko odpowiednich urządzeń sanitarnych, ale nawet wody do
umycia. Liczba uwięzionych Polaków i Polek w Polenlager 82 zmieniała się, gdyż z
obozu wywożono niektórych więźniów do Niemiec lub innych obozów, a na ich
miejsce przywożono innych Polaków.
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We wrześniu 1942 roku w Polenlager 82 przebywało 280 osób, tj. 64
mężczyzn, 99 kobiet, 50 dzieci poniżej 14 lat oraz 10 niemowląt.
Polenlager 82 z dniem 11 sierpnia 1943 roku przemieniono na obóz
dziecięcy, tzw. Kinderlager, w którym przebywało 220 dzieci w wieku od dwóch
tygodni do 16 lat, w tym 12 niemowląt, które do obozu przywieziono bez matek.
Przywiezione dzieci to ofiary terroru hitlerowskiego, których rodziców i starsze
rodzeństwo po ukończeniu 16 roku życia aresztowano i z powodu różnych
przyczyn politycznych wymordowano lub skierowano do obozów
koncentracyjnych w Oświęcimiu, Gross-Rosen, Ravensbrück i innych, a dzieci
poniżej 16 roku życia wywożono do obozów przejściowych, gdzie po zbadaniu i
zaliczeniu niektórych dzieci do rasy niemieckiej wywożono grupami do innych
obozów lub zakładów. Życie więźniów przebywających w Polenlager 82 w
Pogrzebieniu było tragiczne. Porcje żywnościowe podobnie jak w innych
obozach były głodowe, nie tylko dla starszych ale i dzieci - zaledwie około 600
kalorii dziennie, z których jeszcze administracja uwięzionych okradała. Głód,
ciężka praca, brak opieki lekarskiej i różne choroby zakaźne spowodowały, że w
obozie z głodu i wycieńczenia zmarły 42 osoby, które pod nadzorem esesmanów
pogrzebano na miejscowym cmentarzu parafialnym w Pogrzebieniu. Zgonów
małych dzieci, które po urodzeniu podczas tzw. „kąpieli” niemieckie pielęgniarki
topiły w miednicy i grzebały w ogrodzie, nie notowano w statystyce zmarłych.
W obozie panowała wielka i surowa dyscyplina, gdyż więźniów nie tylko
głodzono, ale za najmniejsze przewinienia maltretowano, bito i katowano oraz
umieszczano w karcerze znajdującym się w wilgotnych piwnicach. Wszyscy
więźniowie pod nadzorem esesmanów ciężko pracowali, jedni przy budowie
kanału na Odrze, inni w raciborskich fabrykach lub na roli. Nawet dzieci po
ukończeniu 12 roku życia musiały pracować na roli, w ogrodzie, w kuchni oraz
sprzątały zakład i opiekowały się młodszymi dziećmi. Dzieci nawet po
ukończeniu 8 roku życia chętnie szły do pracy w ogrodzie lub polu, gdyż miały
okazję mimo surowego zakazu w czasie pracy zjeść coś z jarzyn lub owoców
rosnących w ogrodzie. Jedna z byłych więźniarek, która po latach odwiedziła
obecny zakład sióstr salezjanek w Pogrzebieniu, z rozrzewnieniem wspominała,
że gdy przebywała w obozie była bardzo szczęśliwa i zadowolona, kiedy pracując
w ogrodzie nie tylko sama najadła się marchwi, ale w rękawach bluzki, mimo
ścisłej kontroli przy wejściu do zakładu jej nie kontrolował strażnik i dzięki temu
szczęśliwie przenosiła zdobytą marchewkę, którą jej 8-letni brat częściowo
zaspakajał dręczący go głód. Niektórzy mieszkańcy Pogrzebienia, mimo
surowego zakazu kontaktowania się z uwięzionymi, z narażeniem własnego życia,
wiedząc, gdzie dzieci będą pracować lub gdzie będą przechodzić, pozostawiali
kromki chleba, a nawet butelki z mlekiem, co dla wygłodzonych dzieci było
wielkim szczęściem i radością, że od czasu do czasu mogły częściowo zaspokoić
swój głód znalezionym pokarmem.
Ucieczki starszych, a nawet dzieci z obozu były rzadkie, gdyż esesmani,
chociaż z powodu czyjejś ucieczki nie rozstrzeliwali niewinnych więźniów, to
jednak w inny sposób ich karano. Pewnego razu gdy jedna z dziewczynek
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pracująca przy żniwach uciekła, pozostałe jej koleżanki po powrocie z pracy do
obozu za karę, że nie potrafiły upilnować swojej koleżanki, stały długie godziny na
placu apelowym przed obozem.[...]
*

*

*

Dla wyjaśnienia sposobu uporania się z przypisaniem niektórych
miejscowości do ślisłego podporządkowania pod Żywiecczyznę, wyjaśniam, że
napotykałem na tego typu trudności jak to postaram się przedtawić. Otóż, w
pewnych przypadkach np. Suchą przypisuję do tegoż terytorium, mimo że
obecnie stanowi inną podległość. Zabłocie w pewnych przypadkach
potraktowałem jako odrębną jednostkę administracyjną – choć podległą pod
powiat żywiecki. To samo dotyczy zmiennej podległości poszczególnych wiosek
do gmin. Wynika to oczywiście z faktu, że inaczej wyglądała ta podległość
przed pierwszą wojną światową, w okresie międzywojennym i w czasie okupacji
hitlerowskiej. W tym to czasokresie, niektóre miejscowości albo zmieniały
podległość terytorialną, albo pozostały w stanie stałym – niezmiennym wobec
podległości pod powiat żywiecki. Stąd dla wyjasnienia podaję wykładnię tego
problemu na przykładzie następujących miejscowości:
Zabłocie – obecnie należące do Żywca, zaś przed drugą wojną nie
należało do Żywca, dopiero Niemcy wciągnęli tą osobną gminę do miasta
Żywiec (Saybusch). Po wojnie, Zabłocie jakiś czas również było osobną gminą
(sytuacja podobna jak Bielska i Białej).
Gilowice, jak i Łodygowice, są obecnie osobnymi gminami w powiecie
żywieckim, zaś w okresie okupacji niemieckiej, Łodygowice były siedzibą tzw.
„głównej gminy” („gminy zbiorowej” - Hauptgemeinde), do której należały
gminy zwykłe (Gemeinde); Gilowice były gminą (Gemeinde), ale należącą do
Ślemienia (Hauptgemeinde) – obie miejscowości należały jednak do powiatu
żywieckiego (Saybusch). Łodygowice usytuowane są w drodze z Żywca do
Bielska – Białej, natomiast Gilowice w kierunku z Żywca na Suchą Beskidzką.
Obydwie miejscowości leżą w pewnej odległości od siebie, po przeciwległych
stronach rzeki Soły.
Maków Podhalański podczas ostatniej wojny był miastem granicznym
już w Generalnej Guberni - jako miejscowość leżąca za rzeką Skawą.
Sucha Beskidzka w 1924 r. należała do powiatu Maków Podhalański.,
który jednak w 1933 r. zlikwidowano i Sucha B. znalazła się w powiecie
żywieckim, a Maków i okolice w powiecie wadowickim. Od 1956 do 1975 r.
znów powstał powiat suski, ale w woj. krakowskim. Od 1975 r. Sucha znalazła
się w województwie bielskim. Nazwa Sucha z dopiskiem Beskidzka pojawiła się
oficjalnie w roku 1964. Od 1999 r. powiat suski należy do woj. małopolskiego.
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Podczas okupacji hitlerowskiej Sucha Beskidzka i to co leży na zachód od rzeki
Skawy, znalazło się w III Rzeszy. To co na wschód od Skawy: Jordanów,
Maków, było już w Generalnej Guberni.
Do powiatu Saybusch – Żywieckiego, należały miejscowości wyznaczone
mniej więcej linią od Suchej (poprzerz Pasmo Gór Iłowieckich i rzekę Skawicę),
włącznie ze Stryszowem, Korbielowem, poprzez Pilsko, do Soblówki. Potem na
zachód do Rycerki i Zwardonia, następnie na północ przez Baranią Górę,
Skrzyczne, włącznie ze Słotwiną, Łodygowicami, Bierną, do Czernichowa i
Międzybrodzia. Następnie w kierunku wschodnim, od Międzybrodzia, poprzez
górę Żar, przełęcz Kocierską, włącznie z Krzeszowem i dalej znów do Skawy.
Informacja ogólna dotycząca miejscowości Sucha: Od 1924 do 1933 r. należała
do powiatu makowskiego z siedzibą w Makowie Podhalańskim. W 1933 r.
powiat makowski zlikwidowano i Sucha znalazła się w powiecie żywieckim, a
Maków w wadowickim. Podczas okupacji hitlerowskiej Sucha należała do pow.
żywieckiego i tak pozostało aż do 1956 r. Od 1956 do 1975 r. był to
samodzielny powiat suski z siedzibą w Suchej (od 1964 r. nazwa Sucha
Beskidzka). W 1975 r. powiat zlikwidowano, a od 1999 r. Sucha Beskidzka
znów jest miastem powiatowym.
*

*

*

I ... ostatnia kwestia - przed przystąpieniem do zasadniczej części
słownika biograficznego.
Podkreślam bardzo mocno i nie po raz pierwszy, że na powstanie tego
rodzaju opracowania składa się zaangażowanie wielu osób. Dziękuję tą drogą
Jerzemu Murańskiemu – synowi Żywiecczyzny, pochodzącemu z Leśnej, za
pomoc w zbieraniu informacji o regionie i o losach indywidualnych osób –
mieszkańców tego regionu.
Dziękuję kierownikowi APMA-B Wojciechowi Płosa oraz Szymonowi
Kowalskiemu. Dzięki Nim, biogramy przeszły przez dodatkową korektę konfrontacji moich informacji z ocalałymi kartotekami APMA-B. Daje to
gwarancję, że publikowane w słowniku dane nie są przekłamane, posiadają
charakter wartości dokumentacji historycznej.
Dziękuję Hieronimowi Woźniakowi za udostepnienie mi swojego
prywatnego archiwum i pomoc w wyjasnianiu zaistniałych znaków zapytania,
dziękuję jednocześnie za tak wspaniale opracowaną „Przedmowę” do niniejszej
książki.
Kolejną osobą której wyrażam wyjątkową wdzięczność, jest pracownik
naukowy PMA-B dr Adam Cyra. To Jego wieloletniej inspiracji zawdzięczam,
że w moim dorobku jest to już ósma książka, nie wymieniając mniejszych
opracowań.
Dziękuję za okazaną mi konkretną pomoc materialną w realizacji pasji
utrwalania pamęci o ofiarach hitlerowskiego ludobójstwa:
dr Łucji Ginko - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w Katowicach
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Iwonie Purzyckiej – dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej,
Teresie Świebockiej – wicedyrektor Państwowego
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Muzeum

Dziękuję także za zaangażowanie w pozyskiwanie materiałów do
niniejszej książki:
Piotrowi Rypieniowi z Milówki,
Agnieszce Niewdanej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Żywcu,
Aleksandrze Bosak – absolwentce I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Żywcu,
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Egzekucja
(na Placu Targowym w Żywcu)

Na słońcu
Cienie szubienic
Jak wielkie nietoperze
w grozie wyryły
stygmaty
krwawiące
Już przyjechali
z rękami do tyłu
pchani kolbami
i przekleństwem katów
A tam na polach
w tym Dniu Wielkoczwartkowym
śnieżyczki piorą
białe koszule
w wiadrach traw
wzeszłych
Zawiśli
w trwodze
z rękami do tyłu
z oczami
w których
stanęła
woda
bez kropli
światła
Jeden zawołał
„Jeszcze Polska”
Przechodzi
tu jeszcze
Anioł
ze złamanym skrzydłem
i rozrzuca
płatki
po skamieniałej
ziemi.
(Wiersz Anny Wernerowej, III nagroda w konkursie literackim z okazji 50 –
lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej)
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SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
1340 biogramów wraz z biogramami z Suplementu
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ADAMCZYK JÓZEF,
Więzień na Pawiaku, KL Auschwitz nr 20352.

Urodzony 20.01.1896 r. w Korbielowie pow. żywiecki. Aresztowany w
Warszawie i w transporcie zbiorowym z Pawiaka w Warszawie przewieziony do
KL Auschwitz, 4.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
nr 20352. Zginął 8.12.1941 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 122.

ADAMCZYK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 92287.

Urodzony 4.08.1903 r. w Pietrzykowicach, gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
syn Szymona i Agnieszki z d. Caputa, zamieszkały w Pietrzykowicach.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym gestapo z Katowic, przewieziony do
KL Auschwitz, gdzie zginął 12.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
144452/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:50,
określenie przyczyny zgonu to: „Pleuropneumonie” (rozległe zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., 259; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 910; Informacja J. Murańskiego.

ADAMEK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.04.1921 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Antoniego i
Ludwiki z d. Pająk, zamieszkały w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 14.03.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15143/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Nierenentzündung” (zapalenie nerek).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 141.

ADAMUS ANNA,
Więżniarka – nieznana nazwa obozu.
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Urodzona 19.05.1927 r. zamieszkała w Szarem gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowana i uwięziona w obozie koncentracyjnym, lecz nieznana jest nazwa
tego obozu. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

ANTONIAK WALENTY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.02.1897 r. w Kamesznicy gmina Milówka pow. żywiecki,
mieszkaniec Kamesznicy, syn Józefa i Marianny z d. Makleczów. Aresztowany i
w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął
4.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42904/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:03, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 673; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 814.

APPENHEIMER KAROLINA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 2.11.1887 r. we Lwowie, córka Jana i Józefy z d. Cionka, zamieszkała
w Żywcu. Aresztowana i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL
Auschwitz. Zginęła 4.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
12701/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:50,
określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy
niewydolności serca).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 687.

ARLET LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr E-388.

Urodzony 9.04.1925 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-388.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 742; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

AUGUSTYNOWICZ WALENTY,
Więzień w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca - profesor gimnazjum. Zatrzymany przez
hitlerowców już 10.09.1939 r. – jako zakładnik (wraz z ks.
prałatem Janem Satke, wikariuszem ks. Tadeuszem Jojko i
kupcem Zygmuntem Rotterem), by stłumić bunt mieszkańców
podczas
wprowadzania
rygoru
okupacyjnego.
Prawdopodobnie
przetrzymywany
w
więzieniu
w
Wadowicach, skąd po jakimś czasie został zwolniony –
odzyskał wolność.
Bibliografia: Opracowanie H. Woźniaka – patrz wstęp do nin. książki.
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BABOŃ ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 45688, KL Buchenwald.

Urodzona 2.06.1924 r. w Gilowicach pow. żywiecki. Aresztowana i w
transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, 31.05.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 45688. Następnie,
przesłana do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach
w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 11.04.1945 r. – wyzwolona
przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 556.

BACA TOMASZ,
Więzień KL Auschwitz nr E-2932.

Urodzony 19.12.1909 r. w Krzeszowie pow. żywiecki, syn Jana i Agnieszki z d.
Mikołajek, zamieszkały w Krzyszowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, w lipcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2932. Zginął 9.08.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18948/1942 potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber“
(tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 856; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 934.

BĄK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 153011, KL Neuengamme.

Urodzony w Gilowicach pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 2.10.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 153011. Następnie, przeniesiony do KL
Neuengamme. Odzyskał wolność, zwolniony z obozu – nieznana data
zwolnienia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 409.

BALAS FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 126830.

Urodzony 13.01.1896 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 28.06.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 126830. Zginął 20.08.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 356.

BALAS JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1925 r. w Bilówce pow. żywiecki, syn Franciszka i Karoliny z d.
Bongeley, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Czarnym Dunajcu
pow. nowotarski. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, gdzie zginął 6.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
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13253/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:50,
określenie przyczyny zgonu: „Lungenentzündung“ (zapalenie płuc).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1225.

BALUT ZBIGNIEW MARIAN,
Więzień KL Auschwitz nr 1260.

Urodzony 29.07.1919 r. w Żywcu, syn Antoniego i Heleny z d. Gowin,
mieszkaniec Żywca. Aresztowany i 26.06.1940 r. w transporcie zbiorowym z
rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 1260. Zginął 19.08.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 22168/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:50, określenie przyczyny zgonu: „Herzschwäche
bei Grippe“ (niewydolność serca przy grypie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 35; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1166.

BAŁOS STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1926 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie
zginął – nieznana jest data śmierci. Brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje.

BAŁUT TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 1259.

Urodzony 14.08.1921 r. w Żywcu. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, 26.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 1259. (Wypisany 14.08.1944 r. – lecz nie wiadomo
czego ta informacja dotyczy). Wg zapisu w dokumentacji obozowej, „w dniu
21.01.1945 r. o godz. 17:00 zbiegło z obozu macierzystego 5 więźniów –
Polaków: Tadeusz Bałut (nr 1259), Alfred Barabasch (nr 62332), Wojciech
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Kozłowski (nr 26724), Mieczysław Zawadzki (nr 8012), Stanisław Załęski (nr
1877).” Przeżył obóz – wrócił do domu.
Postscriptum. W zeznaniu złożonym 18.08.1945 r. w Krakowie w związku z
przygotowywanym procesem Rudolfa Hössa i 40 członków załogi SS z KL
Auschwitz, Tadeusz Bałut zeznał m.in.: „Ja początkowo pracowałem w
Kiessgrupie przy obijaniu murów bloków z tynku, przy sprzątaniu obozu, a w
marcu 1941 r. przydzielony zostałem do rollwagi Nr 1, która była wozem do
przewożenia żywności w obozie. W listopadzie 1942 r. dostałem się do pracy w
rzeźni, gdzie zatrudniony byłem do 16.11.1944 r., w którym to dniu umieszczony
zostałem w szpitalu z powodu zakażenia ręki. W szpitalu przebywałem do dnia
21.01.1945 r. i w tym dniu wraz z innymi zbiegłem z obozu”
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 35; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, s. 855. Informacja J. Murański.

BANASIK BOLESŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 2.01.1924 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki, syn
Franciszka i Anieli z d. Dybczak, zamieszkały w Pewli Małej. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 10.04.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 18255/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:50, określenie przyczyny zgonu:
„beiderseitige Lungenentzündung“ (obustronne zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1119; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 253.

BANDURA MARCIN,
Więzień KL Auschwitz nr 25254.

Urodzony 9.09.1893 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Wawrzyńca i Marcjanny z d. Pyka, zamieszkały w okresie okupacji
hitlerowskiej w Tarnowie woj. małopolskie. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 8.01.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 25254. Zginął 16.03.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 2804/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 13:15, określenie przyczyny zgonu:
„Herzwassersucht” (puchlinę wodną serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 145; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1298.

BARAN WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.
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Urodzony 5.10.1905 r. w Zawoji pow. suski, syn Józefa i Wiktorii z d. Ficek,
zamieszkały w Zawoji. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony
do KL Auschwitz, gdzie zginął 13.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 14501/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:35,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (osłabienie
serca przy katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 959.

BARCIAK WŁADYSŁAW,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 2.12.1909 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r.
Walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Bielsko – Zamość, dostał się
21.09.1939 r. do niemieckiej niewoli i przetransportowany został do obozu
jenieckiego w Krakowie. Przy sprzyjających okolicznościach (po dwóch
tygodniach pobytu w obozie), zbiegł i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy
jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

BARCIK FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej - jeniec.

Urodzony 15.05.1909 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w Kocierzu
pow. żywiecki. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r.
w 3 psp. Bielsko. Walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Bielsko, Kraków,
Limanowa, Nowy Sącz, Tomaszów Mazowiecki. Dostał się 14.09.1939 r. do
niewoli niemieckiej, z której podczas transportu do Niemiec - w sprzyjających
okolicznościach zbiegł. Wrócił do domu - do Kocierza, nieznany jest dalszy jego
los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

BARCIK JÓZEF,
Więzień w Mysłowicach.

Urodzony 8.12.1877 r. w Rychwałdku, syn Andrzeja i
Katarzyny z d. Habdas. W latach1891-1892 uczęszczał do
skróconej specjalnej Szkoły Powszechnej w Białej-Lipnik. Po
ukończeniu szkoły, pomagał rodzinie w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, zaś w okresie zimowym uczył pisania i
czytania dzieci a także dorosłych z wioski w której mieszkał.
Należał do wzorowych rolników, był instruktorem społecznym Kółek
Rolniczych i Towarzystw Kółek Rolniczych. Już w 1902 r. był głównym
inicjatorem i organizatorem Kółka Rolniczego oraz Kasy Stefczyka w
Rychwałdzie. Z wielkim oddaniem angażował się w działalność Stronnictwa
Ludowego. W czasie pierwszej wojny światowej wcielony został do wojska
austriackiego i skierowany do policji austriackiej w Krakowie. Po zwolnienia z
wojska i powrocie do domu, nadal prowadził gospodarstwo rolne. Podczas
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okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu – organizacji ZWZ/AK.
Aresztowany 22.02.1944 r. jako podejrzany o udział w zabójstwie dwóch
policjantów niemieckich w mieszkaniu Gąsiorków w Rychwałdzie na przysiółku
Olszyny. Wraz z innymi sąsiadami przetransportowany do więzienia śledczego
w Mysłowicach. Po siedmiotygodniowym śledztwie i nie udowodnieniu winy,
odzyskał wolność. Po wyzwoleniu - w 1945 r., brał udział w reformie rolnej,
angażował się wyjątkowo aktywnie w przedsięwzięcia społeczno kulturalne
(organizator dożynek w Rychwałdzie, działacz w Polskim Stronnictwie
Ludowym, radny Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu). Zmarł 8.06.1957 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 10-11, oprac. B. Kastelik.

BARCIK JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 4.04.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Powołany 14.11.1937 r. do odbycia służby wojskowej w 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie – brał następnie udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Ławoczne,
Sianki, Stryj, Drochobycz, Sambor – 30.09.1939 r. dostał się do niemieckiej
niewoli. W sprzyjających okolicznościach zbiegł podczas transportu do obozu
jenieckiego i przedostał się na Węgry. W 1941 r. powrócił do kraju - do domu,
nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

BARCIK WŁADYSŁAW,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony 8.11.1913 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do 3 psp. Bielsko, brał udział
w kampanii wrześniowej – walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Bielsko Kraków - Biłgoraj. Ranny 17.09.1939 r. – dostał się do szpitala w Zamościu.
Opuścił szpital 24.09.1939 r. i jako inwalida wojenny wrócił do domu. Nieznany
jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

BARCIK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-2528.

Urodzony 26.04.1904 r. w Rychwałdku gmina Świnna, pow. żywiecki, syn
Józefa i Katarzyny z d. Adamek, mieszkaniec Rychwałdka. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2528.
Zginął 8.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18696/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:15, określenie
przyczyny zgonu: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 840; APMA-B Księga zgonów, t. 13 s. 690.
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BARON AGNIESZKA z d. SUCHANEK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 26487.

Urodzona 16.01.1919 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki, córka
Jana i Agnieszki z d. Ficoń, mieszkanka Pietrzykowic pow. żywiecki. Po szkole
powszechnej, kontynuowała naukę w szkole średniej krawieckiej w Bielsku.
Harcerka – przyboczna III Drużyny Harcerskiej w szkole odzieżowej w Bielsku.
W okresie okupacji hitlerowskiej razem z mężem Kazimierzem zaangażowana w
działalność ruchu oporu, od 1941 r. łączniczka w organizacji konspiracyjnej
ZWZ/AK w Pietrzykowicach. Aresztowana 13.10.1942 r. przez zdradę
denuncjatora Dembowicza21 – zdradzone było całe kierownictwo inspektoratu
bielskiego ZWZ/AK. Wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a
następnie przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po
uciążliwym śledztwie przesłana do KL Auschwitz. 4.12.1942 r. zarejestrowana
w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26487. Zginęła 21.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 16035/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu:
„Nierenentzündung” (zapalenie nerek).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 508; Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II
wojny światowej) Warszawa 1983, s. 30; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z
odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia 1989 r., s. 3; APMA-B
Księga zgonów, t. 11, s. 1009; Zbiory prywatne hm. J. Drożdża

BARON KAROL,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”22.

Urodzony 24.08.1921 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pietrzykowicach. Aresztowany l.07.1941 r. i uwięziony w obozie
przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.06.1942
r. przesłany do obozu w Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia). 25.06.1942 r.
przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy
rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG - Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.

21
22

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 120, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BARON KAZIMIERZ, pseud. „Konrad”,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.10.1912 r. w Pietrzykowicach pow. żywiecki,
syn Karola i Karoliny z d. Masny, mieszkaniec Pietrzykowic.
Szkołę Powszechną ukończył w Pietrzykowicach, a następnie
uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Żywcu,
skąd po dwóch latach przeniósł się do Technikum
Ogrodniczego w Białej Krakowskiej. Wykazując chęci
dalszego kształcenia się, podjął naukę w Wyższej Szkole
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie.
Po ukończeniu kursu podchorążych w 21 Dywizji Piechoty Gospodarskiej,
otrzymał stopień podporucznika. W okresie okupacji hitlerowskiej, razem z żoną
Agnieszką i siostrą Rozalią zaangażowani w działalność konspiracyjną na
Żywiecczyźnie - w Tajnej Organizacji Narodowej (pierwszy dowódca tej
organizacji w Łodygowicach), a później w organizacji ZWZ/AK – komendant
placówki. Aresztowany 7.10.1942 r. wraz ze szwagrem Stanisławem Midorem –
przez zdradę jakiej dopuścił się konfident gestapo Dembowicz. Przewiezieni
zostali do KL Auschwitz, gdzie Kazimierz zginął 14.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18516/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 17:04, określenie przyczyny zgonu: „plötzlicher
Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 678; APMA-B Księga zgonów, t. 13 s. 510; J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; H. Woźniak
– słowo wstępne do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 11-12, oprac. B.
Kastelik.

BARON STANISŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w Żywcu. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w
działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK
Inspektoratu Bielskiego. Aresztowany przez zdradę wraz z innymi członkami tej
organizacji konspiracyjnej, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku,
następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Zginął 25.01.1943 r.
wraz z 21 innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego,
obwodu oświęcimskiego (egzekucja przez rozstrzelanie odbyła się
najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w komorze gazowej krematorium
1).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 675; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

BARTYZEL TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.05.1928 r. w Zawoji pow. suski, syn Antoniny, zamieszkały w
Zawoji. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
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Auschwitz, gdzie zginął 6.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
28575/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt
żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 53.

BARWIŃSKA EWA ANIELA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 26.02.1904 r. w Pewli Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, córka
Anny Barwińskiej, mieszkanka Baranowic pow. rybnicki. Aresztowana w 1943
r. i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła
16.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32188/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:55, określenie
przyczyny zgonu to „Kachexie nach Fleckfieber” (wycieńczenie organizmu po
tyfusie plamistym).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 624.

BASIK MACIEJ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w styczniu 1872 r. w Korbielowie pow. żywiecki, syn Jana i Marii z
d. Chudzik, mieszkaniec Korbielowa. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 11929/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:35, określenie przyczyny zgonu:
„Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1119; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1427.

BĄK ALEKSANDRA,
Więźniarka Polenlagru nr 10 w Siemianowicach Śl.

Urodzona 28.08.1925 r. w Okrajniku i tam zamieszkała, córka Antoniego i
Katarzyny. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków Polenlager nr 10 (Laurahütte)23 Siemianowice Śl., gdzie przebywała w okresie
22.07.1942 r. do 8.01.1945 r. Następnie wywieziona w głąb Niemiec do Drezna.
Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

BĄK KAZIMIERZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 20.01.1923 r. w Żywcu, zamieszkały w Zabłociu pow. żywiecki, uczeń.
Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). Od 30.08.1941 r. przenoszony do podobozu w
Hermansdorf (k/Bolesławca), 10.06.1942 r. do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
23

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 120, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BĄK TADEUSZ,
Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Gusen.

Urodzony 25.05.1898 r. w Białej, syn Jana i Anieli z d. Wilk. Absolwent
seminarium nauczycielskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej. W 1917 r.
podjął pracę w Namiestnictwie i Radzie Szkolnej we Lwowie, a następnie w
Starostwie w Nowym Targu. Od 1.09.1919 r. pracował kolejno jako nauczyciel
tymczasowy w Łysinie, Ślemieniu i Gilowicach pow. żywiecki. Od 1.09.1924 r.
nauczyciel stały i kierownik szkoły w Pewli Ślemieńskiej pow. żywiecki. Wielki
działacz społeczny, prowadził między innymi zespoły przysposobienia
rolniczego, koło „Strzelca”. Od rozpoczęcia okupacji jako jeden z pierwszych
nauczycieli zaangażował się w ruchu oporu – w szeregach Podziemnej Polski
Walczącej (do współpracy w konspiracji zwerbował ppor. Jana Urbańca pseud.
„Ponton”). Kolportował nielegalną gazetkę konspiracyjną „Hasło”. Aresztowany
24.04.1940 r. podczas masowych aresztowań na Żywiecczyźnie, przewieziony
do więzienia w Cieszynie, stamtąd do Dachau, zaś w czerwcu 1940 r. do Gusen
k/Linzu. (W obozie pracował jako pomocnik szewski). W grudniu 1940 r.
zachorował i dzięki usilnym staraniom rodziny – zwolniony z obozu. Od
1.09.1941 r. po rekonwalescencji, podjął pracę jako kierownik szkoły w
Milówce – równocześnie zaangażowany w tajne nauczanie. Po wyzwoleniu
(1.04.1945 r.) podjął pracę jako kierownik szkoły w Zadzielu, potem przeniósł
się na Ziemie Odzyskane, gdzie pracował jako kierownik szkoły w Oleśnie.
Zmarł wiosną 1963 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 22, oprac. A. Urbaniec.

BĄK WŁADYSŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 9.02.1925 r., zamieszkały w Żywcu, uczeń. Aresztowany 2.07.1941 r.
i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 30.08.1941 r. przeniesiony do podobozu w Hermansdorf
(k/Bolesławca), a od l.05.1942 r. do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
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Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 120, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BEDNARCZYK MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 33301.

Urodzona 20.06.1901 r. w Stryszawie pow. suski, córka Marcina i Małgorzaty z
d. Korajda, zamieszkała w Stryszawie. Aresztowana i w transporcie zbiorowym
przewieziona do KL Auschwitz, 31.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 33301. Zginęła 16.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 8131/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu: „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. 530; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 623.

BEDNARZ ANTONI,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19934.

Urodzony 17.06.1914 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki, syn
Jana i Anny z d. Worek, zamieszkały w Kamesznicy. Aresztowany i 8.08.1941 r.
w transporcie zbiorowym z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19934. Zginął
29.10.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3385/1941 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:50, określenie
przyczyny zgonu: „Herzmuskelschwäche“ (zawał mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 116; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 385.

BEDNARZ JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 2.04.1913 r. w Corbin w USA, syn Macieja i Katarzyny, zamieszkały
w Siennej gmina Lipowa, pow. żywiecki, rolnik. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz AK, pseud. „Orzeł”,
dowódca kompanii „Cegielnia” w Żywcu – Zabłociu. W domu Bednarzów
mieścił się punkt kontaktowy AK, ukrywali się tam członkowie podziemia.
Aresztowany w lutym 1943 r. przez policję niemiecką (w asyście miejscowych
niemieckich kolonistów) i przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginął
31.10.1943 r.
Bibliografia: Z. Dzikowski, J. Gąsiorek, Z dziejów Siennej, WITKM, Kraków 2008 r.; S. Dobosz, Wojna na
Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; Informacja J. Murańskiego; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

BEDNARZ KATARZYNA,
Więźniarka w Katowicach, KL Auschwitz nr 70178.

Urodzona w 1873 r. w Siennej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowana
wraz z synem Janem i przetransportowana do więzienia w Katowicach, a
stamtąd 8.12.1943 r. wraz z piętnastoma innymi więźniarkami do KL
Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 70178.
Zginęła 2.01.1944 r.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 607; Z. Dzikowski, J. Gąsiorek, Z dziejów Siennej, Kraków 2008 r.; S. Dobosz, Wojna na Ziemi
Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; Informacja J. Murańskiego.

BEDNARZ MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Węgierskiej Górce pow. żywiecki. Stopień wojskowy sierżant
rezerwy. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność
ruchu oporu – w placówce konspiracyjnej Cięcina i Węgierska Górka.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie
zginął w 1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

BETTER SZYMON,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.12.1892 r. w Moszczanicy pow. żywiecki, podczas okupacji
hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie - Zaolzie. Aresztowany 7.06.1940 r. i
przetransportowany do więzienia w Będzinie, skąd przewieziony został do KL
Auschwitz, i tam zginął prawdopodobnie w komorze gazowej - nieznana jest
data śmierci.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 107; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

BETTER WILHELM,
Więźniarka – nieznane jest miejsce uwięzienia.

Urodzony 21.05.1885 r. w Peweli Małej pow. żywiecki, w okresie okupacji
hitlerowskiej zamieszkały w Orłowej - Zaolzie. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął –
nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności śmierci.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 148; (Z SUPLEMENTU).

BĘDKOWSKI MARIAN,
Więzień we Wrocławiu, KL Auschwitz nr 23115.

Urodzony 30.07.1922 r. w Sosnowcu, syn Władysława i Józefy z d. Osiński,
mieszkaniec Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
21.11.1941 r. w transporcie z więzienia we Wrocławiu, przewieziony do KL
Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 23115.
Zginął 30.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4228/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (osłabienie mięśnia sercowego).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 134; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1222.

BIAŁEK ANDRZEJ,
Więzień gestapo w Bielsku, w Katowicach, KL Auschwitz nr 21058.

Urodzony 25.10.1892 r. w Żywcu, syn Tomasza i Marii z d. Bielewicz,
zamieszkały w Ujsołach pow. żywiecki. W latach 1908-1912 uczęszczał do
Seminarium Nauczycielskiego w Kętach. W roku szkolnym 1912-1913 był
nauczycielem w Szkole Powszechnej w Cięcinie pow. żywiecki. Pod koniec
1913 r. pracował okresowo w Niemczech, Belgii, Francji, w Brazylii, następnie
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wiosną 1920 r. wrócił do kraju,
zamieszkał w Żywcu. Służbę wojskową pełnił zaledwie 3 miesiące, od lipca do
września 1920 r., gdyż jako jedyny żywiciel rodziny, został ze służby wojskowej
zwolniony i 17.03.1923 r. przeniesiony do rezerwy. W latach 1920-1924
pracował w charakterze nauczyciela tymczasowego w szkołach powszechnych
w Sporyszu, Żywcu, Glince i Siennej. W 1924 r. złożył egzamin kwalifikacyjny
w Krakowie, po czym już jako nauczyciel stały pracował w Szkole Powszechnej
w Radziechowach-Twardorzeczce. Od l.09.1927 do l.03.1941 r. był
kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 3 w Ujsołach-Glince. Aresztowany w
marcu 1941 r. jako podejrzany o współdziałanie z partyzantką ZWZ. Do końca
września 1941 r. przebywał w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony
do więzienia w Katowicach, a następnie przesłany do KL Auschwitz,
26.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21058.
Zginął 26.11.1941 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 124; K. Wojtowicz, Życiorysy nauczycieli powiatu żywieckiego skazanych na eksterminację przez
okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945, s.17; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II
wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s.190; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom.
I. 1995 r., s. 22, oprac. W. Latkiewicz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 7 wykazu).

BIAŁEK FRANCISZEK,
Więzień w Sosnowcu, KL Auschwitz nr 1255.

Urodzony 6.01.1920 r. w Żywcu i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Franciszka i Anny z d. Gąsior. Aresztowany i przetransportowany do więzienia
policyjnego w Sosnowcu a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do
KL Auschwitz, 26.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 1255. Zginął 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
23589/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Pneumonie” (osłabienie
serca przy zapaleniu płuc)
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 35; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1045.

BIAŁEK JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony 1889 r. w Lipowej pow. żywiecki, z zawodu stolarz. W okresie
okupacji hitlerowskiej, mieszkańcy Lipowej i przysiółków udzielili pomocy
wycofującym się żołnierzom Wojska Polskiego oraz ukryli ich broń24. W
grudniu 1939 r., gestapo w wyniku donosu dowiedziało się o ukrytej broni i
przeprowadziło aresztowania - łącznie 40 osób. Podczas śledztwa stosowano
wymyślne tortury wobec uwięzionych, a następnie przewieziono ich do
więzienia gestapo w Katowicach, gdzie 17.01.1940 r. skazani przez sąd
policyjny (za wyjątkiem trzech osób) na karę śmierci, dnia 18.01.1940 r. zostali
rozstrzelani w „gliniankach” cegielni Gruenfelda w Katowicach. Ciała
zamordowanych złożono w kostnicach katowickich szpitali, skąd wywieziono je
w niewiadomym kierunku – istnieją przypuszczenia, że do krematorium w
Gliwicach lub do lasu Panewnickiego.
Bibliografia: J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993 r.; Śląski Urząd Wojewódzki, Ofiary II
Wojny Światowej; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec
2004 r.; Informacja J. Murańskiego.

BIAŁEK KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 152189.

Urodzony 1.01.1912 r. w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
24.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152189.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 402.

BIAŁKA LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr 92294.

Urodzony 23.08.1924 r. w Stryszawie pow. suski. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 20.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 92294. Następnie, przeniesiony do KL Flossenbürg. Odzyskał
wolność 20.04.1945 r. - wyzwolony na trasie ewakuacyjnej więźniów z
ostatniego obozu w którym przebywał.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 259.

24

Patrz objaśnienie skrótów i przypisów.
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BIEDA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Zamieszkały na Żywiecczyźnie, robotnik, ojciec wielodzietnej rodziny. W
okresie okupacji hitlerowskiej wraz z synami Mieczysławem i starszym (?)
zaangażował się w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ a następnie
AK. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął. Brak
dokładniejszych danych o tej osobie.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 23, oprac. J. Blitz.

BIEDA KATARZYNA,
Zmarła w wyniku pobicia przez gestapo.

Zamieszkała na Żywiecczyźnie, żona Józefa – który zginął w KL Auschwitz. Gdy
uciekł syn aresztowany razem z mężem, Katarzyna została w odwecie dotkliwie pobita
przez gestapo (prawdopodobnie w areszcie gestapo), w wyniku czego zmarła,
pozostawiając czwórkę nieletnich dzieci na łasce sąsiadów.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 23, oprac. J. Blitz.

BIEGUN ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 16.10.1914 r. w Wieprzu pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
Katowicach, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w pierwszej
masowej egzekucji jaka odbyła się 22.11.1940 r. o godz. 12:00. w KL
Auschwitz. Statspolizeileitstelle w Katowicach w odwet za rzekome „akty
gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach” sporządziło wykaz
40 mężczyzn (z czterech list) wytypowanych do egzekucji. Wykaz ten podpisał
osobiście Reischführer SS Himmler. Egzekucji25 dokonano o godz. 12 i trwała
20 minut.
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.

BIEGUN JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1908 r. w Siennej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Michała i
Franciszki, zamieszkały w Siennej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 8.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33724/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (osłabienie serca przy
katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 720.

BIEGUN JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-1009.

Urodzony 1.06.1913 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz,
pow. żywiecki, syn Michała i Katarzyny z d. Urbas, zamieszkały w Wieprzu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 9.01.1942 r. zarejestrowany w
25

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1009. Zginął 5.02.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 816/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Influenza bei Körperschwäche“ (grypa przy osłabieniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 771; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 816.

BIEGUN JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 34854.

Urodzony 24.04.1893 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 6.05.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34854. Od 4.06.1942 r.
przeniesiony do KL Gross-Rosen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 172.

BIEGUN LEON,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 10.04.1922 r. w Wieprzu gmina Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki,
zamieszkały w Wieprzu, student gimnazjum. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w
obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie).
10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BIEGUN WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz nr 34855.

Urodzony 13.01.1889 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Józefa i Marii z d.
Lisiecka, zamieszkały Radziechowach pow. żywiecki. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz,
6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34855.
Zginął 2.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14392/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:18, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 172, 650; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 888.

BIEL ADOLF,
Więzień KL Auschwitz nr 114644, KL Buchenwald, KL Sachsenhausen, KL BergenBelsen.

Urodzony 12.01.1905 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn
Władysława i Anny z d. Sanetra. W 1919 r. ukończył
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Powszechną Szkołę Ludową Męską i rozpoczął pracę jako
robotnik w Fabryce Papieru „Solali” w Żywcu. Po dwóch
latach pracy zwolnił się i przyuczał do zawodu szewca,
mechanika oraz palacza (w Zakładach Chemicznych
„Zabłocie”).
Teoretyczne wiadomości zdobywał w Przemysłowej Szkole w Bielsku (kurs
palacza, maszynisty oraz spawacza). Po ukończeniu tych kursów, zatrudniony
został na stałe w Zakładach Chemicznych. Wstąpił do Związku Zawodowego
Robotników Przemysłu Chemicznego, a od 1930 r. awansował na kierownika
Oddziału Mechanicznego. W 1930 r. wraz z robotnikami innych fabryk, brał
udział w demonstracjach związkowych. Podczas manifestacji robotniczej
podjętej 16.03.1932 r. przez robotników w obronie praw socjalnych,
ograniczanych uchwałami rządu, w starciu z policją został ranny w nogę.
Rozpoczął też aktywność polityczną - w 1924 r. wstąpił do PPS, a w 1926 r.
zwerbowany do pracy w TUR, w 1932 r. został członkiem KPP. W szeregach tej
ostatniej organizacji działał do jej rozwiązania w 1938 r. W lipcu 1942 r.
rozpoczął członkostwo w PPR. Prawdopodobnie poprzez donos o tak aktywnej
działalności politycznej (z okresu przedwojennego), został aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 114644. Następnie przesłany do KL Buchenwald i
dalej do KL Sachsenhausen. Uwolniony przez wojska brytyjskie 15.04.1945 r. w
KL Bergen-Belsen. Po powrocie 10.06.1945 r. do Żywca, ponownie
zaangażował się w działalność polityczną - zwerbowany do pracy w lewicowym
ruchu - w szeregach PPR, awansując do funkcji I Sekretarza KP PPR w Żywcu.
Po rezygnacji z tej funkcji, w 1946 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta
kierownika Oddziału Produkcji w Fabryce Papieru „Solali”, następnie znowu
pełni funkcję partyjną - Sekretarza Komitetu Fabrycznego PPR, a funkcję tę
pełnił do powstania w zakładzie PZPR (1949 r.). Do przejścia na emeryturę,
pełnił wiele funkcji zawodowych i społecznych. Zmarł 11.11.1966 r. Spoczywa
na Cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu. Odznaczony: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Brązowy Krzyż Zasługi.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 318; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 23-24, oprac. S. Dobosz.

BIEL ANTONI,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 16.12.1923 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia). 25.06.1942 r. przesłany do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie obozu Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
12.04.1943 r. – odzyskał wolność – zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BIEL BRONISŁAW,
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Więzień KL Auschwitz nr 6805.

Urodzony 12.05.1917 r. w Żywcu, syn Jana i Anny z d. Huzuka, zamieszkały w
Żywcu. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i
przetransportowany do więzienia w Tarnowie, a stamtąd 4.12.1940 r. w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 6805. Zginął 7.10.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 34643/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 20:30, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungenentzündung” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1119; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 135.

BIELEWICZ CZESŁAW,

Więzień w Mysłowicach, Dębnikach, Stargardzie, Artswaldzie.

Urodzony 21.03.1912 r. w Żywcu, syn Adama, zamieszkały w Żywcu. Po
ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w
Białej Krakowskiej, kończąc je w 1932 r. Po maturze, wstąpił jako ochotnik do
wojska - odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie
nad Narwią (3 psp. w Bielsku). Po ukończeniu służby wojskowej, przez trzy lata
poszukiwał bezskutecznie pracy, będąc na utrzymaniu rodziców. W 1936 r.
otrzymał nominację na podporucznika rezerwy, a w rok później został
zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy w Szkole Powszechnej w
Pleszczycach (Brześć n/Bugiem). Następnie, pracował jako nauczyciel
tymczasowy w gminie Łobiszyn pow. Pińsk. Od l.09.1938 r. został
nauczycielem w Porąbce pow. Biała Krakowska, gdzie pracował do wybuchu
wojny. W maju 1939 r. zmobilizowany do 3 psp w Bielsku, ale po dwóch
miesiącach został zwolniony. Drugie powołanie nie zdążyło do niego dotrzeć wojna zastała go w Żywcu. Aresztowany 9.11.1939 r. wraz z grupą oficerów
będących na tym terenie - wywiezieni zostali do więzienia w Mysłowicach, a
następnie do obozu Dębniki k/Krakowa. Stamtąd, przewieziono ich jako jeńców
wojennych do Stargardu k/Szczecina, gdzie zostali początkowo zakwaterowani
w garażach wojskowych (sypiając na betonowej posadzce), a dopiero później
przeniesiono ich pod namioty, gdzie spali na gołej ziemi przyrzuconej garstką słomy. Była
zima (grudzień), toteż w tych warunkach wielu więźniów zachorowało. Stamtąd,
przewieziono ich do koszar w Artswaldzie (Choszczno). W październiku 1940 r. na
interwencję Czerwonego Krzyża, pewną grupę chorych oficerów przeniesiono do
Krakowa na leczenie - był wśród nich Czesław Bielewicz chory na gruźlicę.
Zakwaterowano ich w budynku klasztornym przy ul. Kopernika, skąd udało mu się
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powiadomić rodzinę o swoim położeniu. Zwolniony dzięki skutecznym zabiegom rodziny –
mimo leczenia, zmarł 1.02.1941 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 25-26, oprac. W. Latkiewicz.

BIENIAS JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 92291, KL Dachau.

Urodzony 9.12.1910 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 92291. Od marca 1943 r. więzień KL
Flossenbürg, następnie od lipca 1943 r. w KL Dachau. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł
31.07.1995 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 259; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta; Informacja J. Murański.

BIENIEK JAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 12.05.1922 r. w Pewli Ślemieńskiej gmina Świnna, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pewli Ślemieńskiej, robotnik kolejowy. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BIENIEK JÓZEF,
Więzień w Katowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 7.02.1902 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki.
Aresztowany, wpierw przebywał w więzieniu gestapo w Katowicach, skąd w
transporcie zbiorowym przewieziono go wraz z 40 innymi więźniami do KL
Auschwitz, gdzie zginął w pierwszej masowej egzekucji jaka odbyła się w tym
obozie dnia 22.11.1940 r. o godz. 12:00. Statspolizeileitstelle w Katowicach – w
odwet za rzekome „... akty gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w
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Katowicach” sporządziło wykaz 40 mężczyzn (z czterech list) wytypowanych
do egzekucji. Wykaz ten podpisał osobiście Reischführer SS Himmler. (patrz
BIEGUN ALOJZY – przypis).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 647; W zachowanych dokumentach PMA-B nie figuruje.

BIERCZAK AGNIESZKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 38405.

Urodzona 6.01.1906 r. w Kocierzu pow. żywiecki, zamieszkała w
Międzybrodziu Żywieckim - góra Żar. Aresztowana i transportem zbiorowym z
Krakowa przewieziona do KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 38405. Zginęła 25.03.1943 r. Brak
innych informacji o tej więźniarce.
Bibliografia: Kronika Beskidzka - lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

BIERNAT ANNA,
Więźniarka Polenlagru nr 40, Polenlagru nr 63.

Żona Franciszka Biernata, mieszkanka Rychwałdu, gmina Gilowice, pow.
żywiecki. Wysiedlona 5.04.1944 r. z synami Edwardem oraz Kazimierzem z
własnego gospodarstwa – w związku z zastrzeleniem 8.02.1944 r. dwóch
żandarmów niemieckich w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków. Następnie,
wraz z innymi wysiedlonymi przewieziona do KL Auschwitz, a stamtąd do
niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Bogumina,
a następnie przeniesiona do Polenlagru nr 63 Tschechowitz w Czechowicach.
Więźniowie tego obozu zatrudniani byli m.in. w rafinerii Vacum w
Czechowicach. Wyzwolona 21-23.01.1945 r. przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1989 – Nr XIV,

BIERNAT FRANCISZEK,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 40.

Syn Wojciecha Biernata z Rychwałdu. Aresztowany 26.02.1944 r. w związku z
zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu Wincentego
i Reginy Gąsiorków. Przetransportowany do więzienia śledczego w
Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do niemieckiego obozu dla Polaków –
Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1989 – Nr XIV, Żywiec 1988;
Informacja J. Murański.

BIERNAT FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 90648, KL Buchenwald.
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Urodzony 19.09.1888 r. w Świnnej pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 90646. Następnie, 29.09.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 256.

BIERNAT JAN,
Więzień w Mysłowicach, stracony w Gilowicach.

Urodzony 24.04.1896 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn
Wojciecha, ogrodnik, zamieszkały w Rychwałdzie. Aresztowany 11.02.1944 r.
przez policję niemiecką - podczas obławy w Rychwałdzie (w przysiółku
Olszyna) w odwecie za zastrzelenie 8.02.1944 r. w tej miejscowości (w domu
Gąsiorka) dwóch żandarmów z Gilowic. Przewieziony do więzienia w
Mysłowicach, a po śledztwie i wyroku skazującym, dołączył do grupy innych
skazanych i przewieziony został do Gilowic, gdzie zginął 2.03.1944 r. w
egzekucji publicznej.
Postscriptum. Biernat Jan to brat Reginy Gąsiorek (żony Wincentego)
aresztowanej 10.02.1944 r., oraz Marii Raczek (żony Andrzeja) i Anieli
Łukańko aresztowanych 11.02.1944 r. w związku ze samą sprawą jw.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 r.; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

BIERNAT JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 85205.

Urodzony 17.02.1907 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza, pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do
KL Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 85205. Zginął 8.03.1943 r. Brak informacji o przyczynie i
okolicznościach aresztowania.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 239.

BIERNAT MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 85203.

Urodzony w Rycerce Górnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Jana i Anny z d.
Biernat, zamieszkały w Rycerce Górnej. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 31.12.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85203. Zginął 9.02.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 6293/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:15, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzschwäche bei Grippe” (osłabienie serca przy grypie). Brak informacji o
przyczynie i okolicznościach aresztowania.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 239; APMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 293.

BIERNAT PIOTR (FERDYNAND),
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.
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Zamieszkały w Żywcu. Aresztowany 2.07.1941 r., a po około dziewięciu
miesiącach tj. 29.03.1942 r. odzyskał wolność – zwolniony do domu.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121.

BIERNAT WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 25274.

Urodzony 9.07.1910 r. w Węgierskiej Górce pow. żywiecki, zamieszkały w
Węgierskiej Górce. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 26.02.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25274. Zginął 28.05.1942
r. Brak informacji o przyczynie i okolicznościach aresztowania.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 146.

BIERNAT WOJCIECH (ADALBERT),
Więzień KL Auschwitz nr 85206.

Urodzony 25.12.1910 r. w Rycerce Górnej pow. żywiecki, syn Franciszka i
Anny z d. Nayser, zamieszkały w Rycerce Górnej. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 31.12.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85206. Zginął 9.02.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 6296/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to: „akuter
Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 239; APMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 296.

BIERNAT WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz, Polenlagru nr 40, Polenlagru nr 63.

Mieszkaniec (80 letni) Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Wysiedlony
wraz z rodziną z własnego gospodarstwa - w związku z zastrzeleniem 8.02,1944
r. dwóch żandarmów niemieckich w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków.
Następnie, aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, a stamtąd do
niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie (dzielnica
Karwiny). Dalej, przesłany do Polenlagru nr 63 Tschechowitz w Czechowicach,
gdzie prawdopodobnie zmarł.
Postscriptum. W obozie we Frysztacie, Wojciech spotkał się z innymi osobami
z Rychwałdu - aresztowanymi 26.02.1944 r. Część z nich, odesłana została w
czerwcu 1944 r. do obozu pracy w Czechowicach i tam zatrudniona w rafnierii
„Vacum”. Następną grupę, wysłano do Czechowic w miesiącach wrzesień –
październik 1944 r. Wśród przetransportowanych był Wojciech Biernat z córką
Anielą Łukańko i jej dziećmi Natalią i Bolesławem.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 r.

BIGAJ ZBIGNIEW, pseud. „Mazurek”,
Partyzant – zginął w potyczce.

Urodzony 3.11.1923 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Partyzant
Oddziału Partyzanckiego AK pseud. „Garbnik”. Zginął 6.10.1944 r. w potyczce
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patrolu partyzanckiego z policjantami niemieckimi w okolicach Przełęczy
Kocierskiej. Tymczasowo pochowany w Łękawicy, a po zakończeniu wojny
ciało zostało ekshumowane i ponownie pochowane 12.11.1045 r., podczas
uroczystego pogrzebu, na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej.
Bibliografia: Informacja: J. Murański.

BIGOS JAN,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1914 r. w Bestwinie, zamieszkały w Białej. Był łącznikiem AK
z Komendą Obwodu w Żywcu. Bezpośrednią przyczyną jego aresztowania było
skonfliktowanie z niemieckimi kolonistami. Aresztowany w połowie września
1943 r. (u dentysty w Bielsku – zaskoczony, nie zdążył użyć broni, którą
znaleziono przy nim podczas osobistej rewizji) Podczas przesłuchania w
siedzibie gestapo, znaleziono przy nim kartkę z pseudonimami oraz adresem
punktu kontaktowego w Żywcu-Zabłociu. Pseudonimy dotyczyły Michała
Walaszka z Leśnej i Marii Piecuch pseud. „Marysia” z Leśnej (która znalazła się
później w KL Auschwitz) oraz Michała Mrowca pseud. „Michał” (straconego w
Gilowicach). Po wstępnym śledztwie w Bielsku, przewieziony został do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic, przesłany do KL Auschwitz, i
z wyroku sądu doraźnego z dnia 27.01.1944 r. – skazującym na śmierć, zginął
31.01.1944 r. w publicznej egzekucji w Jeleśni.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 r.; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Katowice 1998
r., s 701; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

BIGOS STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.07.1890 r. w Pewli Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Jana i Marii z d. Wiewióra, zamieszkały w miejscowości Mutne pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 26.08.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 25134/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 16:15, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Körperschwäche“ (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 658; 701; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 1132.

BINDA EMIL,
Więzień KL Auschwitz nr 21344.

Urodzony w 1900 r. w Lipowej pow. żywiecki – tam zamieszkały. Aresztowany,
przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL
Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
21344. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 739.

BINDA JÓZEF,
Więzień w Katowicach.
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Urodzony 1902 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik. W okresie okupacji
hitlerowskiej, mieszkańcy Lipowej i przysiółków udzielili pomocy wycofującym
się żołnierzom Wojska Polskiego oraz ukryli ich broń. W grudniu 1939 r.,
gestapo w wyniku donosu dowiedziało się o ukrytej broni i przeprowadziło
aresztowania - łącznie 40 osób. Uwięzieni poddani byli wymyślnym torturom
podczas śledztwa, a następnie przewiezieni do więzienia gestapo w Katowicach,
gdzie 17.01.1940 r. (za wyjątkiem trzech osób) skazani przez sąd policyjny na
karę śmierci. Dnia 18.01.1940 r. zostali rozstrzelani w „gliniankach” cegielni
Gruenfelda w Katowicach. Ciała zamordowanych złożono w kostnicach
katowickich szpitali, skąd wywieziono je w niewiadomym kierunku – istnieją
przypuszczenia, że do krematorium w Gliwicach lub do lasu Panewnickiego
(patrz przypis przy Białek Józef)
Bibliografia: J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993 r.; Śląski Urząd Wojewódzki, Ofiary II
Wojny Światowej; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec
2004 r.

BISTA JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 3.01.1916 r. w miejscowości Balin (prawdopodobnie wieś pod
Chrzanowem). Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 31.03.1944 r. i
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 176496. W ewidencji
obozowej odnotowano jego „wypis” z datą 14.08.1944 r. - wyznaczony został do
publicznej egzekucji, a sprawa miała związek ze zgładzeniem na podstawie
wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego Armii Krajowej zdrajców i
kolaborantów, którzy wydali na śmierć w ręce Niemców zbiegów z obozu
oświęcimskiego i partyzantów z Armii Krajowej. W dniu 14.08.1944 r.
przewieziony do Kocierza Moszczanickiego i tam (tego samego dnia) zginął w
egzekucji zbiorowej. Po egzekucji, ciała ofiar odwieziono do spalenia w
krematorium KL Auschwitz.
Bibliografia: W. Latkiewicz, z KARTY GRONI nr XIX Żywiec 1997 r. s. 39.

BLECHA RUDOLF,
Więzień więzienia Stein.

Urodzony 10.07.1906 r. w Sporyszu pow. żywiecki, podczas okupacji
zamieszkały w Trzyńcu – Zaolzie, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 2.06.1943 r. i przetransportowany
do więzienia Stein nad Dunajem, gdzie zginął – rozstrzelany 15.04.1945 r.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 185; (Z
SUPLEMENTU).

BŁASIAK ROBERT FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 78201.
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Urodzony 31.08.1898 r. w Żywcu, syn Romana i Marii z d. Landorf,
zamieszkały w okresie okupacji w Tarnowie. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 27.11.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 78201. Zginął 14.08.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 26928/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 230; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 1416.

BŁASZCZYŃSKI HENRYK,
Zginął w egzekucji publicznej w Żywcu.

Urodzony 19.06.1925 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu. Po ukończeniu szkoły
powszechnej, do wybuchu wojny zdążył ukończyć tylko pierwszą klasę
Miejskiej Szkoły Handlowej w Żywcu. Podczas okupacji hitlerowskiej
zaangażował się w działalność ruchu oporu. Pracując jako goniec w Urzędzie
Starostwa - Landraturze26 w Żywcu, wspólnie z kolegami wykradali stamtąd
niemieckie kartki żywnościowe i odzieżowe, zaś owo wykradanie lub druk
fałszywych kartek zalecane było przez organizację konspiracyjną do której
należeli. Umożliwiało to wielu mieszkańcom Żywca i okolicznych miejscowości
na zdobywanie żywności, odzieży i wysyłanie ich do więzień, obozów, dla
jeńców wojennych, a także przekazywanie Polakom będącym w ciężkiej sytuacji
materialnej. Przyłapanych na takiej formie „sabotażu”, surowo karano, więc „za
nielegalne rozprowadzanie kartek żywnościowych wykradzionych z miejscowego
Landratsamtu”, zginął 2.04.1942 r. (w Wielki Czwartek) w zbiorowej egzekucji
na placu targowym w Żywcu. Dziesięć ciał zamordowanych w owej egzekucji,
wywieziono następnie do krematorium w KL Auschwitz – do spalenia.
Postscriptum. Gdy aresztowano kolegów Henryka, on sam ukrywał się u
rodziny w Zakopanem. Po rewizji w jego domu i pod wpływem gróźb
kierowanych wobec matki, przestraszona podała miejsce pobytu syna. Został
więc aresztowany w drugiej połowie marca 1942 r. Matka czyniła starania o
wyciągnięcie syna z wiezienia, lecz miejsce jego aresztu było zachowywane w
tajemnicy do dnia egzekucji, o której rodzina także dowiedziała się
przypadkowo.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984; Śl.
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r.
do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004; H. Woźniak – wstęp do nin. Książki.

BŁOTKO WIKTOR,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 28.06.1913 r. w Komorowicach pow. bielski, zamieszkały w pow.
żywieckim. Nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej w pow. żywieckim.
Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w KL Dachau, następnie przesłany do
KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 10.04.1941 r.
26
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Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r., s. 201.

BOBEK FRANCISZEK,
Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony 15.10.1911 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Tomasza i Karoliny z d.
Tanistra, zamieszkały w Rajczy. Aresztowany w Rajczy 28.12.1942 r. pod
zarzutem współpracy z partyzantami. Przekazany do KL Auschwitz, gdzie
zginął 16.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15048/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:30, określenie
przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche“ (niewydolność serca i
układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 256; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 48.

BOGACZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.09.1907 r. w Lachowicach gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Jakuba i Ludwiki z d. Ślosarz, zamieszkały w Lachowicach. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 18259/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 8:35, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenabszeß” (ropień płuc).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 257.

BONISZ ARTUR,
Więzień KL Auschwitz nr 9233.

Urodzony 10.03.1923 r. w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Tarnowie, a stamtąd 10.01.1941 r. w transporcie zbiorowym więźniów z
Tarnowa oraz Krakowa przewieziony do KL Auschwitz. Zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 9233. Zginął 8/9.05.1942 r. Brak informacji
o przyczynie i okolicznościach aresztowania.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 76.

BORAK FRANCISZEK,
Więzień – nieznane jest miejsce jego więzienia.

Mieszkaniec Kamesznicy pow. żywiecki, teść Franciszka Kuśmierza, straconego
3.09.1943 r. w egzekucji publicznej w Kamesznicy za działalność konspiracyjną
i pomoc partyzantom. Aresztowany prawdopodobnie w grudniu 1943 r. wraz z
żoną Marią i córką Anną. Nieznane jest miejsce jego więzienia i dalszy los.
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Bibliografia: Informacja J. Murańskiego.

BORAK-ŁUPIŃSKA ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 69466.

Urodzona 11.07.1925 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki,
zamieszkała w Kamesznicy. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
2.12.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 69466.
Odzyskała wolność 31.04.1944 r. – zwolniona z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 605; Informacja J. Murańskiego..

BORAK MARIA z d. KUBASZCZYK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 69467.

Urodzona 12.07.1892 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki,
córka Anny Kubaszczyk, mieszkanka Kamesznicy pow. żywiecki. Aresztowana
i w transporcie z rejencji katowickiej przewieziona do KL Auschwitz, 2.12.1943
r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 69467. Zginęła
26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36118/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy osłabieniu serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 606; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 112.

BOSSOWSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Sachsenhausen.

Urodzony 12.04.1879 r. w Stryszawie pow. suski, syn Stanisława i Kamili z d.
Schneider. Kształcił się w gimnazjum w Wadowicach, uzyskując w 1897 r.
świadectwo dojrzałości. Od 1897 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i
Administracji UJ - zakończone w 1902 r. doktoratem prawa. Zatrudniony w
1902 r. w Ekspozyturze Prokuratorii Skarbu w Krakowie, od listopada 1918 r.
pracował w Prokuratorii Generalnej RP. W latach 1920 -1939 wykładał na
katedrze prawa rzymskiego i kierował Seminarium tego przedmiotu w
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1927 r. wybrany dziekanem
Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, przewodniczył temu Wydziałowi do
listopada 1928 r. Ponadto, wykładał przejściowo nauki prawne na Studium
Rolniczym USB w Wilnie. Działał także aktywnie poza Uniwersytetem - jako
prezes Towarzystwa Prawniczego im. Ignacego Daniłowicza w Wilnie, od 1928
r. członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Przewodniczył Towarzystwu Obrony Ziem Wschodnich, które przekształcono
19.10.1933 r. w Towarzystwo Przyjaciół Ziem Wschodnich. Od 1925 r.
wchodził w skład Zarządu Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Utrzymywał również ścisłe kontakty z wieloma zagranicznymi
stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi. Zyskawszy rozgłos nie tylko w
świecie prawniczym, niejednokrotnie reprezentował naukę polską na zjazdach
międzynarodowych. Wybuch wojny światowej zaskoczył go w Warszawie. W
październiku 1939 r. przyjechał do Krakowa, gdzie Rada Wydziału Prawa i
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Administracji UJ powierzyła mu część wykładów prawa rzymskiego jako
profesorowi „wspomagającemu”. Aresztowany 6.11.1939 r. z gronem
naukowym UJ, w ramach „Sonderaktion Krakau” i zesłany do KL
Sachsenhausen, gdzie przebywał do 8.02.1940 r. Zwolniony z obozu - na skutek
przeżyć obozowych zmarł 3.05.1940 r. w Krakowie.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 33-34, oprac. M. Barcik.

BRASSE HENRYK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 18.06.1922 r., zamieszkały w Żywcu, uczeń. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). Od 30.08.1941 r. przesłany do podobozu w Hermansdorf (k/Bolesławca).
Po ucieczce z obozu złapany i ponownie w nim osadzony, l.05.1942 r.
przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia). 25.06.1942 r.
przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy
rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło
tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania
deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG
Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność –
gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

BRASSE WILHELM,
Więzień KL Auschwitz nr 3444.

Urodzony 3.12.1917 r. w Żywcu, syn Rudolfa i Heleny i
zamieszkały w Żywcu. Po wyuczeniu się zawodu fotografa w
Żywcu, pracował w tym zawodzie w Katowicach. Podczas
próby przekroczenia „zielonej granicy” w Bieszczadach
zatrzymany i wydany przez Łemków w ręce gestapo w
Baligrodzie. Stamtąd, po przesłuchaniach trafił do więzienia
w Sanoku a następnie transportem zbiorowym przewieziony
do więzienia w Tarnowie.
Za zdecydowaną odmowę służby w niemieckiej armii przewieziony do KL
Auschwitz, 30.08.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
3444. W obozie został obozowym fotografem27, wykonującym zdjęcia więźniów
do ewidencji obozowej, a także zdjęcia niemieckiemu personelowi. 21.01.1945
r. przewieziony został do KL Mauthausen, potem do podobozów Melk i
Ebensee. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 6.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie. Po wojnie zamieszkał w Żywcu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 45; I. Jeziorski, Karta Groni 2005 – Nr XXIV, Żywiec 2005, s. 43. Baza danych - Fundacja Ośrodek
Karta.

27
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BRUDNY LUDWIKA z d. LACH,
Więźniarka KL Auschwitz nr 58157.

Urodzona 22.04.1913 r. w Ujsołach pow. żywiecki, córka Józefa i Wiktorii z d.
Kocoń, zamieszkała w okresie okupacji w Cieszynie. Aresztowana i w
transporcie z rejencji katowickiej przewieziona do KL Auschwitz, 2.09.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 58157. Zginęła
30.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37700/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 17:49, określenie
przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche” (ogólne osłabienie
organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 588; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 200.

BRYJA FRANCISZEK ks.,
Więzień na Pawiaku, KL Auschwitz nr 6369, KL Dachau nr 22196.

Urodzony 31.05.1910 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Józefa i
Karoliny z d. Omyła. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w
Rajczy, w latach 1924-1930 ukończył gimnazjum pallotyńskie
Collegium Marianum w Wadowicach. W 1929 r. wstąpił do
nowicjatu Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego – Księży
Pallotynów, gdzie 15.08.1931 r. złożył I profesję zakonną.
Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Wyższym
Seminarium Duchownym w Sucharach i Ołtarzewie w latach
1931-1937. Święcenia kapłańskie otrzymał 11.06.1938 r.
W latach 1938-1941 był duszpasterzem w Warszawie i równocześnie studiował
filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas okupacji
hitlerowskiej kontynuował studia na tajnych kompletach uniwersyteckich. W
sierpniu 1940 r. aresztowany przez gestapo jako zakładnik i osadzony w
więzieniu na Pawiaku w Warszawie, a następnie przewieziony do KL
Auschwitz, 23.11.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
6369. Od 10.12.1940 r przesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 22196. Skazany na śmierć – przeznaczony został do
tzw. „transportu inwalidów”. Zginął 3.05.1942 r.
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa
1957 r., s. 79. T. Musioł, Dachau 1933 – 1945; Biuletyn Informacyjny Męczennicy, WDP „Bernardinum”,
Pelplin; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 35, oprac. W. Nowak.

BRZANA FRANCISZEK,
Więzień w Cieszynie, Trzyńcu, KL Auschwitz nr 92295, KL Flossenbürg.
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Urodzony 16.07.1923 r. w Stryszawie pow. suski. Aresztowany 10.05.1941 r.
pod zarzutem uchylania się od pracy. Był więziony przez dziewięć miesięcy w
więzieniu w Cieszynie i Trzyńcu. Po zwolnieniu z więzienia, ponownie
aresztowany 10.01.1943 r. i uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92295. Następnie,
25.04.1943 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
23.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 21.03.1995 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 259; APMA-B Ankieta z dn. 13.04.1980 r. wypełniona osobiście przez Franciszka Brzanę (sygn.
Mat./12847, nr inw. 165936); Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.

BRZANA JAN,
Więzień KL Flossenbürg nr 4478.

Urodzony 16.06.1916 r. w Stryszawie pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Flossenbürg, 14.03.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 4478. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta. Informacja J. Murański.

BRZANA WIKTOR,
Więzień KL Auschwitz nr 92293, KL Flossenbürg.

Urodzony 5.05.1918 r. w Stryszawie pow. suski. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 20.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92293. Następnie,
5.12.1943 r. przeniesiony do KL Flossenbürg, i stamtąd ponownie wrócił do KL
Auschwitz. W ewidencji obozowej jest tzw. „wypis” 23.02.1944 r. –
prawdopodobnie przesłany do kolejnego innego obozu lub odzyskał zwolnienie
„na wolność”.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 259.

BUCAŁA STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.05.1916 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn Jana
i Rozali z d. Kopacz, zamieszkały w Suchej. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 23.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
24311/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:40,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche bei Fleckfieberverdacht“
(niewydolność mięśnia sercowego przy podejrzeniu tyfusu).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz Katowice
1998 r., s. 1122; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 311.

BUDZOŃ WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 49745.

Urodzony 27.11.1896 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Jana i
Rozalii z d. Szczepanek, zamieszkały w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i
w transporcie zbiorowym z Krakowa przewieziony do KL Auschwitz
20.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 49745.
Zginął 31.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26154/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:20, określenie
przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 654.

BUKOWSKA WŁADYSŁAWA z d. KACZMAREK,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 23.01.1896 r. w Łodzi, córka Antoniego i Michaliny z d. Pawin,
mieszkanka Żywca. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła
22.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37708/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 18:10, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 669; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 537.

BUKOWSKI KAZIMIERZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1925 r. w Krakowie, syn Wiktora i Władysławy z d.
Kaczmarek, mieszkaniec Żywca. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 22.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37707/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:17, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 669; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 207.

BUKOWSKI MODEST,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.08.1927 r. w Zakopanem, syn Wiktora i Władysławy z d.
Kaczmarek, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 22.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37709/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:09, 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. 669; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 209.

BUKOWSKI RYSZARD,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.04.1924 r. w Krakowie, syn Wiktora i Władysławy z d.
Kaczmarek, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 22.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37710/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:18, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 669; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 210.

BUŁAWA ALOJZY, pseud. „Los”, „Las”,
Więzień KL Auschwitz nr 114652, KL Buchenwald nr 33458.

Urodzony 21.05.1914 r. w Żywcu, syn Michała i Karoliny, zamieszkały w
Żywcu. Stopień wojskowy podchorąży. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu – przejął dowodzenie placówką w Rajczy po Janie
Kowalczuku. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 12.02.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114652. Od 23.02.1944 r.
przetransportowany do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako więzień nr
33458. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał,
przeżył i odzyskał wolność. Po wojnie podjął pracę w swoim zawodzie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 318; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Informacja J. Murańskiego, J. Matlaka - więźnia nr
114724 w KL Auschwitz.

BURA KAROLINA z d. DUDYS,
Więźniarka KL Auschwitz nr 18445.

Urodzona we wrześniu 1881 r. w miejscowości Nowa Wieś gmina Kęty, pow.
oświęcimski, córka Jana i Anny z d. Dudys, zamieszkała w Soli gmina Rajcza,
pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 27.08.1942 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 18445. Zginęła
27.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3996/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 18:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 501; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 980.

BURIAŃSKA STEFANIA,
Więźniarka KL Auschwitz.
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Urodzona 26.09.1898 r. w Sporyszu pow. żywiecki, córka Franciszki, bez
stałego miejsca zamieszkania. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie
zginęła 11.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30176/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:00, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądka i
jelit).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 176.

BURY JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony12.05.1878 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Józefa i Anny
z d. Legierski, zamieszkały w Soli. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 10.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30061/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:30, określenie
przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 61.

BÜHL JANINA,
Więźniarka w Fordonie - Bydgoszcz, KL Auschwitz.

Urodzona 2.03.1901 r. w Żywcu, córka Jana i Bronisławy z d. Bryndza,
zamieszkała w Przyłęku pow. żywiecki. W Żywcu ukończyła 3-klasową Szkołę
Wydziałową, następnie uczęszczała do Szkoły Handlowej w Białej, zaś w 1930
r. ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Ropczycach woj. rzeszowskie. Od
1.09.1932 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka tymczasowa w Szkole
Powszechnej w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, natomiast od
1.09.1936 r. była kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Przyłęku
(wiosce liczącej wówczas zaledwie 89 domów - w Beskidzie Żywieckim) pełniła te obowiązki do wybuchu drugiej wojny światowej. Mimo zakazu
niemieckich władz okupacyjnych, 1.09.1939 r. przygotowała uroczyste
rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole Powszechnej w Przyłękowie.
Dnia 5.09.1939 r. zgromadziła garstkę miejscowych dzieci – w sali szkolnej, w
której na czołowej ścianie zawieszony był Orzeł Biały. Słowami odśpiewanego z
dziećmi hymnu narodowego sugerowała i pocieszała: „Jeszcze Polska nie
zginęła, póki my żyjemy....!" Wizytujący Szkołę Niemcy, nakazali Janinie usunąć
z sali szkolnej Orla Białego, a ponieważ polecenia tego nie wykonywała, została
aresztowana 10.04.1940 r. i przez dwa tygodnie przesłuchiwana przez gestapo w
Żywcu. Skazana wyrokiem sądu w Żywcu na 10 lat wiezienia, wywieziono ją
jako więźniarkę polityczną do wiezienia pod Bydgoszczą – w Fordonie. Po
kilkunastu miesiącach, przetransportowana została do KL Auschwitz, gdzie
zginęła 27.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12972/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu)
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1156; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 972; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas
II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 220; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza
(poz. 23 wykazu); Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 37, oprac. S. Obtułowicz.
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BYDLIŃSKI BOLESŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.07.l916 r., zamieszkały w Żywcu. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w
obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie),
10.11.1941 r. zwolniony - decyzją Dienststelle28 - Sosnowiec.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121.

BYDLIŃSKI LESZEK,
Więzień w Mysłowicach.

Urodzony 21.07.1925 r. w Żywcu. Po ukończeniu Szkoły
Powszechnej, uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. M.
Kopernika w Żywcu. Dalszą naukę przerwał wybuch drugiej
wojny
światowej.
Aresztowany
9.09.1942
r.
i
przetransportowany do wiezienia śledczego w Mysłowicach,
tam zachorował na tyfus plamisty i zmarł 31.03.1943 r.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w
Częstochowie 1939-1945, Katowice 1983 r. s. 140; Księga Pamiątkowa Szkoły
Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w
Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 190; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców
Podbeskidzia.

BYRDY JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.12.1912 r. w Rybarzowicach k/Szczyrku pow. bielski, syn Józefa i
Anny z d. Górny, mieszkaniec Łodygowic pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 17773/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 10:03, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 653; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1265.

BYRSKI ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 99134.

Urodzony 17.08.1906 r. w Okrajniku pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Walatek, mieszkaniec Okrajnika. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przywieziony do KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 99134. Zginął 18.02.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 8617/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 9:20, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry
nieżyt/katar żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 279; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1109.

BYRTEK BOLESŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 136566.
28

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.

84

Urodzony 25.02.1925 r. w Jeleśni pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 136566. Odzyskał wolność 3.02.1944 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 378.

BYRTEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 3.12.1890 r. w Pewli Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Barbary z d. Szewczyk, zamieszkały w Pewli Wielkiej.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18260/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:40, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Fleckfieber” (nieżyt/katar jelit przy tyfusie).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 258.

BYRTEK KATARZYNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31530.

Urodzona 29.08.1920 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki, córka
Szczepana i Marii z d. Kubica, zamieszkała w Pewli Małej. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 31530. Zginęła 23.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 16499/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 6:15, określenie przyczyny zgonu to: „akuter
Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1471.

BYSKO JAN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1906 r., mieszkaniec Lipowej pow. żywiecki. W okresie okupacji
hitlerowskiej, mieszkańcy Lipowej i przysiółków udzielili pomocy wycofującym
się żołnierzom Wojska Polskiego oraz ukryli ich broń. W grudniu 1939 r., w
wyniku donosu, gestapo przeprowadziło aresztowania - łącznie 40 osób.
Uwięzieni poddani byli śledztwu z wymyślnymi torturami, a następnie
przewiezieni do więzienia w Katowicach, gdzie 17.01.1940 r., skazani (za
wyjątkiem trzech osób) przez sąd policyjny na karę śmierci, 18.01.1940 r.
zostali rozstrzelani w „gliniankach” cegielni Gruenfelda w Katowicach. Ciała
zamordowanych złożono w kostnicach katowickich szpitali, skąd wywieziono je
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w niewiadomym kierunku – istnieją przypuszczenia, że do krematorium w
Gliwicach lub do lasu Panewnickiego (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993 r.; Śląski Urząd Wojewódzki, Ofiary II
Wojny Światowej; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec
2004 r.; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

BYSKO MARCIN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Lipowej pow. żywiecki, pomocnik kościelnego. Według
okoliczności jak u Bysko Jana – przewieziony do więzienia gestapo w
Katowicach, gdzie 17.01.1940 r. został skazany przez sąd policyjny na karę
śmierci. 18.01.1940 r. wraz z innymi więźniami z Lipowej rozstrzelany został w
„gliniankach” cegielni Gruenfelda w Katowicach. Ciała zamordowanych
złożono w kostnicach katowickich szpitali, skąd wywieziono je w niewiadomym
kierunku – istnieją przypuszczenia, że do krematorium w Gliwicach lub do lasu
Panewnickiego (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993 r.; Śląski Urząd Wojewódzki, Ofiary II
Wojny Światowej; Stanisław Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.,
Żywiec 2004 r.

BYSTRZYCA STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 3663.

Urodzony 7.05.1916 r. w Zwardoniu gmina Rajcza, pow. żywiecki.
Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do
KL Auschwitz, 30.08.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 3663. Następnie, 9.06.1942 r. przeniesiony prawdopodobnie do
innego obozu, którego nazwy nie udało się ustalić.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 46.

CADER ANTONI, pseud. „Rola”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 15.05.1910 r., stopień wojskowy porucznik,
pełniący w okresie aresztowania funkcję komendanta obwodu
żywieckiego ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na
26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany był w areszcie gestapo w
Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został
do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym
śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego,
obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK,
przewieziony został do KL Auschwitz.
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W tym obozie rozstrzelany 25.01.1943 r. (egzekucja odbyła się
najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w komorze gazowej krematorium
1).
Bibliografia: J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; Ruch oporu w Beskidzie Śląskim w latach 19391945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 58; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL
Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

CADER ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz nr 80048, KL Buchenwald,

Urodzony 12.02.1906 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
syn Michała i Anny, zamieszkały w Pietrzykowicach. Od początku okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 80048. Ostatni wpis w KL Auschwitz
25.05.1944 r. W czerwcu 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność. Zmarł 18.0.1984 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 232; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.;
Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta; Informacja J. Murański.

CADER WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 22.03.1910 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Stanisława, zamieszkały w Ostrem gmina Lipowa, pow. żywiecki.
Aresztowany 12.02.1943 r. i uwięziony w KL Auschwitz. Następnie,
przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących
w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego, J. Matlaka - więźnia nr 114724 w KL Auschwitz.

CADER WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 40679.

Urodzony 2.05.1915 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Wojciecha i Marii z d.
Więzik, mieszkaniec Łodygowic pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 23.06.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 40679. Zginął 25.07.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17483/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:05, 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. 184, 653; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 977.

CAPANDA MACIEJ,
Zginął na terenie Niemiec.

Urodzony 24.02.1900 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza, pow. żywiecki. W
okresie okupacji hitlerowskiej przesłany przez Arbeitsamt na roboty
przymusowe w Niemczech, tam zginął w 1942 r. Brak innych informacji o tym
więźniu.
Bibliografia: Informacja rodziny do UM w Bielsku-Białej.

CAPUTA ADAM MICHAŁ,
Więzień w Elblągu (nr jeńca 44), Hemmer, Bocholt VI F, Charte, Dijon, Vesouve
VI C, Ludwigsburgu, Sandbostel XB, Kreffeld, Oberlangen, w karnym obozie dla
jeńców Klein Lasen I, Solingen

Urodzony 7.09.1915 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn Karola
i Anieli z d. Sławik. Szkołę powszechną ukończył w 1930 r. w
Żywcu i w Białej (ósmą klasę). Następnie uczęszczał do
Szkoły przemysłowej w Bielsku, uzyskując w 1937 r.
świadectwo dojrzałości. W latach 1937-1938 w ramach
obowiązkowej służby wojskowej, uczęszczał do Szkoły
Podchorążych Rezerwy w Brześciu n/Bugiem.
Po wojsku, przez krótki okres pracował w Urzędzie Ceł w Mysłowicach. Brał
udział w kampanii wrześniowej 1939 r jako dowódca plutonu (w stopniu
podporucznika). Przemieszczał się w ramach walk z najeźdźcą od Wielunia do
Modlina. Dostał się 29.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. Przebywał w ponad
dwudziestu oflagach i obozach koncentracyjnych. Był m.in. w obozie jenieckim
w Elblągu (nr jeńca 44), Hemmer, Bocholt VI F, Charte, Dijon, Vesouve VI C,
Ludwigsburgu, Sandbostel XB, Kreffeld, Oberlangen, w karnym obozie dla
jeńców (za 6 ucieczek) w Klein Lasen I, Solingen – gdzie został wyzwolony
11.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. Po wojnie przez jakiś czas przebywał
na Zachodzie, skąd powrócił do kraju w 1947 r. Po powrocie, wykonywał prace
kierownicze w różnych zakładach przemysłowych a także w szkolnictwie. Był
oceniany jako człowiek o wyjątkowo wysokich walorach moralnych, wielki
patriota. Za udział w kampanii wrześniowej oznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Zmarł 25.10.1988 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 36-37, oprac. K. A. Nowak.

CAPUTA ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 318, KL Mauthausen, KL Dachau.

Urodzony 14.05.1907 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki.
Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL
Auschwitz, 14.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
318. Następnie, przetransportowany do KL Mauthausen, i dalej – do KL
Dachau. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał,
przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 25.

CAPUTA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-3053.

Urodzony 19.06.1913 r. w Szarem, gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w styczniu 1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-3053. Odzyskał
wolność 9.02.1943 r. - zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 861.

CAPUTA JÓZEF,
Więzień Montelupich, KL Auschwitz, KL Gross-Rosen.

Urodzony 22.12.1913 r. w Wieprzu (na Grojcu) gmina
Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, syn Franciszka i Marii
z d. Żurek. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Wieprzu,
podjął pracę w Bielsku, a następnie w latach 1928 do 1934
uczył się w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. Po
odbyciu służby wojskowej, zamieszkał w Warszawie
(pracował w Państwowym Urzędzie Dozoru Kotłów).
W przededniu drugiej wojny światowej w 1939 r., powołany do wojska i
podczas walk w okolicach Hrubieszowa – wzięty do niewoli radzieckiej, skąd
szczęśliwie udało mu się zbiec. Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkał w
Krakowie, gdzie zaangażował się w ruchu oporu. Aresztowany w 1942 r. w
Zatorze i osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie. Stamtąd,
przewieziony do KL Auschwitz, później przesłany do Gross-Rosen, gdzie
wyzwolony został przez Armię Czerwoną. Po wojnie powrócił do Krakowa, lecz
po przejściach obozowych zachorował na gruźlicę. Leczenie w trudnych
warunkach powojennych nie dawało pozytywnych rezultatów. Zmarł 16.08.1947
r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 37-38, oprac. E. Caputa, K. A. Nowak.

CAPUTA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 24764, E- 839.

Urodzony 28.11.1921 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki,
zamieszkały w Kamesznicy. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie
gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, 18.12.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24764, a następnie
przekwalifikowano jego pobyt w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E839. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 762.

CAPUTA STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.
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Urodzony 21.08.1919 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu
przejściowego Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na
osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

CEBRAT EDWARD,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 40 we Frysztacie, Polenlagru nr 63
Tschechowitz.

Urodzony 8.09.1911 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn Jana
i Marii, mieszkaniec Rychwałdu. Wysiedlony 5.04.1944 r. wraz z żoną Ludwiką
i dziećmi: Zygmuntem, Marcinem i Krystyną z własnego gospodarstwa, a
następnie aresztowani w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch
żandarmów niemieckich w domu Gąsiorków w Rychwałdzie. Przewieziono całą
rodzinę w transporcie zbiorowym do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a
stamtąd odesłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we
Frysztacie (dzielnica Karwiny), następnie do Polenlagru nr 63 Tschechowitz w
Czechowicach. Wiadomo, że wraz z żoną doczekali się wyzwolenia. Zmarł
28.04.1992 r.
Bibliografia: Informacja J. Murański.

CEBRAT FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.10.1922 r. w Rychwałdku, syn Antoniego i
Rozalii z d. Barcik. Po ukończeniu szkoły powszechnej którą
rozpoczął w Rychwałdzie – kończył naukę na poziomie
podstawowym w Krakowie, pomagał bowiem rodzicom w
prowadzeniu gospodarstwa, ucząc się jednocześnie wyrobu
płótna na krośnie tkackim. W okresie okupacji hitlerowskiej,
w latach 1943 – 1944 zaangażował się w Generalnej Guberni
w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej AK.
Podejrzany przez Niemców o przynależność do konspiracji, aresztowany w lipcu
1944 r. i uwięziony w KL Auschwitz. W styczniu 1945 r. uczestniczył w marszu
ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., z którego w
sprzyjających okolicznościach uciekł i wrócił do Rychwałdku. Po wyzwoleniu
pracował jako tkacz w Bielsku, kontynuując równocześnie naukę w Państwowej
Szkole Przemysłowej. Następnie, pracował chałupniczo i zaangażował się w
działalność społeczną. Zmarł nagle 14.08.1969 r.
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Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 34-35, oprac. A. Urbaniec.

CEBRAT LUDWIKA,
Więźniarka w Mysłowicach, Polenlagru nr 40 we Frysztacie, Polenlagru nr 63
Tschechowitz.

Mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki, Wysiedlona z
własnego gospodarstwa 5.04.1944 r. wraz z mężem Edwardem i dziećmi:
Zygmuntem, Marcinem i Krystyną. Następnie, w związku z zastrzeleniem
8.02,1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu Gąsiorków w
Rychwałdzie, przewieziono całą rodzinę w transporcie zbiorowym do wiezienia
śledczego w Mysłowicach. Stamtąd odesłana została do niemieckiego obozu dla
Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie, (dzielnica Karwiny), następnie do
Polenlagru nr 63 Tschechowitz w Czechowicach. Wiadomo, że wraz z mężem
doczekała się wyzwolenia. Zmarła 27.01.2007 r. Brak danych o dzieciach
Cebratów.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Baza danych Fundacja Ośrodek Karta; Informacja J. Murański.

CEBRAT MICHAŁ pseud. „Brzoza”,
Uczestnik kampanii wrześniowej.

Urodzony 14.01.1914 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki,
zamieszkały w Łękawicy. Powołany 2.08.1939 r. na ćwiczenia wojskowe rezerwy do 3 psp. Bielsko (stopień wojsk. – plutonowy). Uczestniczył w
kampanii wrześniowej - w walkach z Niemcami na odcinku Bielsko – Zamość Tomaszów, 22.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli pod Tomaszowem
Lubelskim. Zbiegł z placu zbornego jeńców i wrócił do domu – ukrywając się
przed Niemcami. Pod koniec 1943 r. wstąpił do AK, posługiwał się
pseudonimem „Brzoza”. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU)..

CEMPLA ZOFIA z d. WISINSKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 26492,

Urodzona w 1896 r. w Żywcu. Aresztowana w sierpniu 1942 r. i wpierw
więziona w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przesłana do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przeniesiona do KL Auschwitz,
4.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26492. Po
jakimś czasie wywieziono ją do obozu w Dreźnie gdzie pracowała w zakładach
Zeissa. Tam doczekała wyzwolenia w kwietniu 1945 roku. Zmarła w 1988 r.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 508; APMA-B Ankieta osobiście wypełniona przez Z. Cempla z dn. 1.07.1976 r., (sygn. Mat./11232
nr inw.162726).

CĘPIEL (CEMPIEL) STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 11.09.1924 r. w Żywcu, zamieszkały w Zabłociu pow. żywiecki.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki wij. opolskie.). 18.06.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia). 25.06.1942 r. przetransportowany
koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz
III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

CHAŁUPNIK JAN,
Więzień oflagów: II B Arnswalde (Choszczno), II D w Cross Born nr 297, XA
Sandastel k/Bremy.

Urodzony 6.01.1911 r. w Sporyszu pow. żywiecki, syn
Franciszka i Marii z d. Tomalczyk. Szkołę Powszechną
ukończył w Sporyszu, natomiast maturę zdał w 1931 r. w
Państwowym Gimnazjum w Żywcu. W 1934 r. ukończył
Szkołę Podchorążych w Cieszynie – otrzymał stopień
podporucznika. Po wojsku kontynuował naukę w Instytucie
Administracyjno-Samorządowym w Krakowie i podjął pracę
jako sekretarz gminy zbiorczej w Sporyszu, później w
Zabłociu.
Z ambicjami na dalsze dokształcanie się, rozpoczął studia na UJ w Krakowie,
lecz przerwał je wybuch drugiej wojny światowej. Zmobilizowany 24.08.1939 r.
dostał przydział do 3 psp. w Bielsku, a następnie do Batalionu Obrony
Narodowej w Żywcu. Jako dowódca plutonu osłaniał odwrót wojsk
wycofujących się spod Węgierskiej Górki, brał udział w walkach osłonowych
przemieszczając się aż w okolice Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się do
niewoli niemieckiej. Wpierw przebywał w obozie jenieckim w Krakowie,
stamtąd przewieziony do oflagu II B Arnswalde (Choszczno) - tam przebywał
do marca 1943 r., a później przeniesiony do oflagu II D w Cross Born
(oznaczony jako jeniec nr 297). Wyzwolony 8.05.1945 r. w oflagu XA Sandastel
k/Bremy. Do kraju wrócił 17.09.1945 r., a już 15.11.1945 r. podjął pracę w
Wytwórni Monopolu Spirytusowego w Toruniu. W tym mieście dokończył
przerwane studia – czwarty rok Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Od 1.12.1949 r. rozpoczął pracę w
Spółdzielni Pracy „Garbarz” w Nysie. Tęsknota za Żywiecczyzną spowodowała,
że powrócił do Żywca i od 7.07.1953 r. pracował w Żywieckich Zakładach
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Piwowarsko-Słodowniczych. Przez 4 kadencje pracował w MRN. W 1967 r.
zorganizował Oddział Obrony Narodowej w Żywcu-Zabłociu, poświęcał się
także różnym pracom społecznym. Zmarł nagle 6.10.1975 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 40-41, oprac. R. Chałupnik.

CHOWANIAK KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.10.1902 r. w Zawoji pow. suski, syn Piotra i Zofii z d. Chowaniak,
zamieszkały w Zawoji. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, tam
zginął 15.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34540/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:25, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche infolge allgemeiner Erschöpfung“
(osłabienie serca na skutek ogólnego wyczerpania).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 40.

CHOWANIEC ANIELA z d. POLAK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 68927.

Urodzona 25.02.1910 r. w Przyborowie pow. żywiecki, córka Jana i Reginy z d.
Słowik, mieszkanka Sopotni Wielkiej pow. żywiecki. Aresztowana i w
transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, 19.11.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 68927. Zginęła
26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36113/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:20, określenie
przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Herzschwäche” (katar/nieżyt jelit przy
osłabieniu serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 604; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 107; Informacja J. Murańskiego.

CHOWANIEC FRANCISZEK,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony w 1910 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Ludwika i Anieli z d. Polaczek, gajowy, mieszkaniec (w gajówce „na
Roboczniku”) Sopotni Wielkiej pow. żywiecki. Aresztowany w lipcu 1943 r.
wraz z żoną Anielą oraz innymi członkami ruchu oporu i osobami nie
zaangażowanymi w ruchu oporu z Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej czy w
w Węgierskiej Górce - na skutek donosów i prowokacji Niemców o „udzielaniu
partyzantom pomocy”. Po sześciotygodniowym śledztwie w Bielsku i
Mysłowicach, Franciszek wraz z 20 osobami skazany został na karę śmierci
przez powieszenie. Egzekucję publiczną wykonano 3.09.1943 r. - 10 skazanych
powieszono w Kamesznicy, a 11 w tym samym dniu w Żabnicy (Franciszek
zginął w Żabnicy).
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do n in. książki; Informacja J. Murańskiego.

CHOWANIEC JAN,
Więzień KL Auschwitz.

93

Urodzony 6.06.1906 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 13.07.1943 r. Brak
innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka - lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

CHOWANIEC JAN,
Więzień w Mysłowicach.

Mieszkaniec Sopotni Małej - na „Słowiankach” gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany w sierpniu 1943 r. wraz z żoną Ludmiłą, - przetransportowani do
więzienia śledczego w Mysłowicach, gdzie Jan zginął podczas śledztwa –
zamęczony na śmierć.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Informacja J.
Murańskiego.

CHOWANIEC JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Mieszkaniec Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki – brat Franciszka i
Jana. Aresztowany w sierpniu 1943 r. wraz z żoną Marią. Przesłani do KL
Auschwitz, gdzie oboje zginęli.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Informacja od
J. Murańskiego.

CHOWANIEC LUDMIŁA,
Więźniarka w Mysłowicach.

Mieszkanka Sopotni Małej (na „Słowiankach”) gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowana w sierpniu 1943 r. wraz z mężem Janem, - przetransportowani do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, ze względu na
zaawansowaną ciążę – zwolniona została do domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Informacja J.
Murańskiego.

CHOWANIEC MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Mieszkanka Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki – żona Józefa (brata
Franciszka). Aresztowana w sierpniu 1943 r. wraz z mężem. Przesłana do KL
Auschwitz, gdzie zginęła.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Informacja od
J. Murańskiego.

CHRUŚCIELEWICZ MARIAN,
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 22400.
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Urodzony 24.02.1907 r. w Żywcu, syn Antoniego i Kazimiery z d. Kuciara,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Absolwent (z 1926
r.) Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. Po ukończeniu
podchorążówki, studiował na WSH w Krakowie. Brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Po powrocie z kampanii zaangażował się w ruchu oporu.
Aresztowany i wpierw przetrzymany w więzieniu Montelupich w Krakowie, a
stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 4.11.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22400. Zginął 2.07.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13457/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 650; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1451; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu,Żywiec 1959 r., s. 191.

CHRZĄSZCZ JAN,
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz.

Urodzony 24.12.1894 r. w Cięcinie pow. żywiecki, syn Ludwika i Teresy z d.
Czerwenka, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie.
Aresztowany i wpierw przetrzymany w więzieniu Montelupich w Krakowie, a
stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął
24.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11511/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:05, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzbeutelentzündung” (zapalenie osierdzia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1123; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1009.

CHRZĄSZCZ KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.10.1919 r. w Koszarawie pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Czarnecki, mieszkaniec Koszarawy. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-2724. Zginął 11.08.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 19389/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
17:05, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 848; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1365.

CHUDY TOMASZ,
Więzień policji w Węgierskiej Górce.

Urodzony 21.10.1888 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Wracając po godzinie policyjnej wraz z Tomaszem Witosem - z przesłuchania
na posterunku policji w Węgierskiej Górce, zostali zastrzeleni na terenie
miejscowego tartaku.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII; Informacja J.
Murańskiego.

CIAPUŁA FRANCISZEK,
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Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 12.10.1918 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu, technik. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

CIARKA AGNIESZKA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 15.11.1932 r. w Złatnej gmina Ujsoły, pow. żywiecki. Aresztowana i
wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w
Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginęła 2.07.1943 r. – przyczyna zgonu:
gruźlica płuc (Akt zgonu USC nr 35/43 z dn. 3.07.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

CICHOŃ IGNACY,
Więzień obozu pracy w Niemczech – nieznana nazwa.

Urodzony w 1880 r. w Czernichowie k/Krakowa, syn Pawła i Agaty,
mieszkaniec Cięciny gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki. Szkołę
Powszechną ukończył w Czernichowie - ucząc się jednocześnie gry na organach
u swego ojca. Po ukończeniu szkoły podstawowej, ukończył naukę
introligatorstwa w Krakowie. W 1905 r. wraz z rodziną zamieszkał w Cięcinie,
gdzie pracował jako organista i wykonywał także obowiązki urzędnika
kancelarii parafialnej. Zdolny organizator i społecznik, był współzałożycielem
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Cięcinie. W 1914 r. wcielony do armii
austriackiej, walczył na frontach pierwszej wojny światowej, awansował do
stopnia oficerskiego. Brał udział w wojnie obronnej 1919 – 1921 r. Po pięciu
latach wojennej tułaczki, wrócił do Cięciny ponownie wykonując pracę
organisty w kościele. Dodać należy, że utrzymywał bliskie kontakty z innymi
uczestnikami wojny obronnej i „Piłsudczykami”. Po wkroczeniu wojsk
hitlerowskich do Cięciny, natychmiast został aresztowany jako wróg III Rzeszy.
Przypadek jedynie sprawił, że nie został rozstrzelany lecz wywieziony w głąb
Niemiec i tam zmuszony do ciężkiej pracy w kamieniołomach. W lutym 1940 r.
obóz w którym przebywał został rozwiązany a więźniowie uzyskali wolność. W
1942 r. po odmówieniu podpisania Volkslisty, wyrzucony z własnego domu – a
dom ten zajął osadnik niemiecki. Po wojnie był znowu organistą w kościele, lecz
nasilająca się choroba wynikła z pracy w kamieniołomach, spowodowała jego
zgon 4.08.1964 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 43-44, oprac. W. Ficoń.
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CIERER JÓZEF,
Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 16.02.1873 r. w Zwardoniu, podczas okupacji hitlerowskiej
zamieszkały we Frysztacie - Zaolzie, wyższe wykształcenie. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego
nazwy nie udało się ustalić i tam zginął – nieznana jest data i
okoliczności śmierci tego więźnia.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 81; (Z SUPLEMENTU).

CIEŚLAK JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 1.12.1921 r., zamieszkały Żywcu, uczeń szkoły wojskowej. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice
Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

CIEŚLAK WŁADYSŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 22.12.1920 w Żydaczowie, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia)
i na krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r.
przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy
rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło
tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania
deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG
Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność –
gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

CIUCKA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 5.10.1897 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Walentego i Marianny z d. Zeman, mieszkaniec Wieprza pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 5.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 13430/1943 – potwierdzonego przez lekarza
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obozowego, zmarł o godz. 20:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und
Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1123; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1400.

CIUĆKA JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 11.07.1923 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pietrzykowicach, subiekt. Aresztowany 4.07.1941 r. i uwięziony w
obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie).
10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na
krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r.
przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy
rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło
tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania
deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG
Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność –
gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

CIUPKA MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 174579.

Urodzony 6.09.1909 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 29.02.1944 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 174579. Następnie, 14.09.1944 r.
przetransportowany do KL Flossenbürg gdzie zarejestrowany został jako
więzień nr 29500. Zginął 12.12.1944 r. w filii obozu KL Flossenbürg –
Leitmeritz (obecnie Litomierzyce w Czechach).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 454; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta; Informacja J. Murańskiego

CIURA STANISŁAW,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1914 r. w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowany i po
przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do więzienia w
Katowicach, gdzie zginął 1.11.1941 r. - przez ścięcie na gilotynie.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 32.

CUPEK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-1226.

Urodzony 13.11.1919 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki,
syn Agnieszki Cupek. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w lutym 1942
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E1226. Zginął 28.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9267/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht“ (puchlina wodna serca).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 781; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 267.

CYCOŃ-RÓŻYCKI FRANCISZEK,
Więzień w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca, prezes KSMM, Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik
(by wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru
okupacyjnego - przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r.
odzyskał wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

CYGAN WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 86948, KL Buchenwald.

Urodzony 6.10.1907 r. w Oczkowie pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 14.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 86948. Następnie,
13.08.1944 r. przetransportowany do KL Buchenwald. Nieznany dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 251.

CYGOŃ AMALIA,
Więźniarka (prawdopodobnie KL Auschwitz), Polenlagru nr 40 we Frysztacie,
Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Po aresztowaniu męża
Michała w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów niemieckich
w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków, wysiedlona 5.04.1944 r. z własnego
domu i gospodarstwa z dziećmi: Edwardem, Józefem, Ireną oraz Krystyną. Cała
rodzina przetransportowana została (prawdopodobnie) do KL Auschwitz, a
stamtąd do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie
k/Karwiny. Następnie, przeniesieni do Polenlagru nr 63 Tschechowitz w
Czechowicach, gdzie 21-23.01.1945 r. doczekali się wyzwolenia przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach, Karta Groni
1989 – Nr XIV; Informacja J. Murańskiego.

CYGOŃ MICHAŁ,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Mieszkaniec Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów
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niemieckich w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków. Przewieziony w
transporcie zbiorowym do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie
odesłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 w Frysztacie
k/Karwiny. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach, Karta Groni
1989 – XIV; Informacja J. Murańskiego.

CYGOŃ EDWARD,
Więzień (prawdopodobnie KL Auschwitz), Polenlagru nr 40 we Frysztacie,
Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Mieszkaniec Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn Michała i Amalii.
Wysiedlony 5.04.1944 r. z rodziną z własnego gospodarstwa rolnego i wpierw
przewieziony (prawdopodobnie) do KL Auschwitz, a stamtąd od kwietnia 1944
r. przeniesiony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we
Frysztacie k/Karwiny. Od sierpnia do stycznia 1944 r., przebywał w obozie
Polenlager nr 63 Tschechowitz w Czechowicach, gdzie 21-23.01.1945 r. cała
rodzina doczekała się wyzwolenia przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego.

CYGOŃ IRENA,
Więźniarka (prawdopodobnie KL Auschwitz), Polenlagru nr 40 we Frysztacie,
Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki, córka Michała i
Amalii. Wysiedlona 5.04.1944 r. z rodziną z własnego gospodarstwa rolnego i
wpierw przewieziona (prawdopodobnie) do KL Auschwitz, a stamtąd od
kwietnia 1944 r. przeniesiona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager
nr 40 we Frysztacie k/Karwiny. Od sierpnia do stycznia 1944 r., przebywała w
obozie Polenlager nr 63 Tschechowitz w Czechowicach, gdzie 21-23.01.1945 r.
cała rodzina doczekała się wyzwolenia przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego.

CYGOŃ JÓZEF,
Więzień (prawdopodobnie KL Auschwitz), Polenlagru nr 40 we Frysztacie,
Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Urodzony 20.04.1933 r., syn Michała i Amalii, mieszkaniec Rychwałdu gmina
Gilowice, pow. żywiecki. Wysiedlony 5.04.1944 r. z rodzicami z własnego
gospodarstwa rolnego i prawdopodobnie wpierw przewieziony do KL
Auschwitz, a stamtąd od kwietnia 1944 r. przeniesiony do niemieckiego obozu
dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny. Od sierpnia do
stycznia 1944 r., przebywał w obozie Polenlager nr 63 Tschechowitz w
Czechowicach, gdzie 21-23.01.1945 r. cała rodzina doczekała się wyzwolenia.
przez Armię Czerwoną. Zmarł 6.10.2002 r.
Bibliografia: Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta. Informacja J. Murańskiego.

CYGOŃ KRYSTYNA,
Więźniarka (prawdopodobnie KL Auschwitz), Polenlagru nr 40 we Frysztacie,
Polenlagru nr 63 Tschechowitz.
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Mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki, córka Michała i
Amalii. Wysiedlona 5.04.1944 r. z rodziną z własnego gospodarstwa rolnego i
wpierw przewieziona (prawdopodobnie) do KL Auschwitz, a stamtąd od
kwietnia do lipca 1944 r. przeniesiona do niemieckiego obozu dla Polaków –
Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny. Od sierpnia do stycznia 1944 r.,
przebywała w obozie Polenlager nr 63 Tschechowitz w Czechowicach, gdzie 2123.01.1945 r. cała rodzina doczekała się wyzwolenia przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego.

CZANIECKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 114657.

Urodzony 10.10.1899 r. w Żywcu, syn Antoniego i Agnieszki z d. Fijak,
mieszkaniec Żywca. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
przetrzymany był na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, przekazany został
na pobyt w obozie i 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 114657. Zginął 6.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
19520/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00,
określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie oskrzeli i płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 319, 1124; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 24.

CZARNECKI JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 21476, nr E-343.

Urodzony 12.09.1898 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowany i z więzienia w
Cieszynie przewieziony do KL Auschwitz, 14.10.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień 21476, a następnie zmieniono jego
zakwalifikowanie w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-343. Nieznany
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 741.

ĆWIK ROMAN,
Więzień KL Auschwitz nr 29752.

Urodzony 9.06.1886 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Karola i Marii Ślenzak, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Krakowie. Aresztowany i w transporcie z Krakowa przewieziony do KL
Auschwitz, 17.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
29752. Zginął 10.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14576/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (osłabienie serca przy
katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 165, 1123; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1072.

DOBOSZ ANTONI,
Więzień gestapo w Bielsku.
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Urodzony w 1927 r., syn Rudolfa i Anny z d. Pawlus, zamieszkały Sopotni
Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki. Aresztowany 10.08.1943 r. wraz z
ojcem Rudolfem oraz braćmi: Eugeniuszem, Włodzimierzem i innymi
mieszkańcami Sopotni Wielkiej za „udzielanie pomocy partyzantom”. Jako
małoletni zwolniony został z transportu do obozu, zamieszkał w Ostrem i
pracował jako gajowy w Radziechowach.
Postscriptum: Ojciec zginął w egzekucji zbiorowej w Żabnicy, zaś bracia
Eugeniusz i Włodzimierz przesłani zostali do obozów koncentracyjnych.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

DOBOSZ EUGENIUSZ,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 164150, KL Mauthausen nr 52688.

Urodzony 26.11.1925 r. w Międzybrodziu, syn Rudolfa i
Anny z d. Pawlus, zamieszkały w Sopotni Wielkiej gmina
Jeleśnia, pow. żywiecki. Aresztowany 10.08.1943 r. wraz z
ojcem Rudolfem i braćmi: Antonim, Włodzimierzem oraz
innymi mieszkańcami Sopotni Wielkiej z tzw. zbiorowego
aresztowania – „za udzielanie pomocy partyzantom”. Po
przetrzymaniu
w
areszcie
gestapo
w
Bielsku,
przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach.
Po zakończonym śledztwie przewieziony do KL Auschwitz, 19.11.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 164150. Następnie,
11.02.1944 r. przesłany do KL Mauthausen i tam zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 52688. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 433; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Informacja
rodziny - Iwona Śliwa.

DOBOSZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.01.1923 r. w Żywcu, syn Franciszka i Marii z d. Obtułowicz,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.07.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25888/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:59, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1124; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 380.

DOBOSZ RUDOLF,
Więzień lokalnego więzienia gestapo, w Mysłowicach.

Urodzony w 1895 r. w Lipowej pow. żywiecki, syn
Walentego i Marii z d. Gąsiorek. Uczestnik pierwszej wojny
światowej, dwukrotnie ranny. Starszy gajowy w Żabnicy,
potem w Sopotni Wielkiej, gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
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Zamieszkały w Sopotni Wielkiej. Aresztowany 10.08.1943 r.
wraz z synami Eugeniuszem, Włodzimierzem i Antonim członkami ruchu oporu, a także innymi osobami nie
zaangażowanymi w działalność konspiracyjną z Cięciny,
Żabnicy, Ujsół, Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej oraz
Węgierskiej Górki.
Powodem aresztowania był donos „udzielania pomocy partyzantom”. Osoby z
wymienionych wyżej miejscowości przewieziono transportem zbiorowym do
aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
krótko trwającym śledztwie, decyzją sądu doraźnego, 21 więźniów z
miejscowości jw. skazano na śmierć. Rudolf Dobosz był jednym z
zamordowanych 3.09.1943 r. w publicznej egzekucji w Żabnicy.
Postscriptum. 10 skazanych powieszono w Kamesznicy, 11 w tym samym dniu
w Żabnicy. Żona Rudolfa - Anna z d. Pawlus wraz z dziećmi: Leokadią, Danutą
i Antonim (Antoni jako małoletni został zwolniony z transportu aresztowanych)
po aresztowaniu męża, przeniosła się do Ostrego k/Lipowej pow. żywiecki.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; H. Woźniak – patrz
wstęp do nin. książki; H. Woźniak, Nad Sołą i Koszarawą, nr 11 (66) – 1.06.2001 r.; Informacja rodziny Iwona Śliwa.

DOBOSZ WŁODZIMIERZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Żabnicy gmina Węgierska
Górka, pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. Zginął
8.12.1944 r. Brak informacji o przyczynie i okolicznościach aresztowania.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

DOBOSZ WŁODZIMIERZ ANDRZEJ,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 27.11.1923 r. w Międzybrodziu Bialskim pow.
bialski, syn Rudolfa i Anny z d. Pawlus, mieszkaniec Sopotni
Wielkiej pow. żywiecki. Aresztowany 10.08.1943 r. wraz z
ojcem Rudolfem oraz braćmi: Antonim, Eugeniuszem a także
innymi osobami nie zaangażowanymi w ruchu oporu z
Cięciny, Żabnicy, Ujsół, Kamesznicy, Sopotni Małej i
Wielkiej oraz Węgierskiej Górce. Powodem aresztowania był
donos „udzielania pomocy partyzantom”.
Po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, w transporcie zbiorowym
przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany
do KL Auschwitz. Zginął 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
35701/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:50,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Fleckfieberverdacht“
(osłabienie serca przy podejrzeniu tyfusu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1124; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1195; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy,
Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Informacja rodziny - Iwona Śliwa.
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DOMAŃSKI MIECZYSŁAW,
Więzień KL Gross-Rosen.

Zamieszkały w Suchej Beskidzkiej, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 5.02.1945 r. - brak innych
informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Baza Zmarłych Więźniów Obozu KL Gross-Rosen.

DORZAK JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 28.02.1922 r., zamieszkały w Żywcu, uczeń. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). W kwietniu 1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 121, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

DRĄG ALEKSANDER,
Stracony w Gilowicach.

Urodzony 5.02.1911 r. w Bielsku (lub Białej), zamieszkały w Czańcu gmina
Porąbka, pow. bielski, szewc. Podczas okupacji hitlerowskiej, aby nie zostać
wywiezionym na roboty przymusowe, ukrywał się w lesie wśród partyzantów. Z
powodu zdrady i prowokacji policji, został aresztowany w styczniu 1944 r. i
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2.03.1944 r. – powieszony w
egzekucji publicznej w Gilowicach.
Postscriptum. Razem z Aleksandrem Drągiem aresztowano partyzantów:
Stanisława Kukłę z Czańca (ur. 10.11.1920 r.), Goryla z Czańca - który zginął na
miejscu (ur. 28.10.1919 r.), Franciszka Mikułę z Czańca - którego powieszono w
Szczyrku, Gałuszkę z Czańca - który przeżył wojnę.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Śl. Urząd
Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

DRENGER BENJAMIN ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz nr 25197.
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Urodzony 25.12.1905 r. w Jeleśni pow. żywiecki, syn Salomona i Amalii Sary z
d. Neumark, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Tarnowie.
Aresztowany w dniach 2 - 5.01.1942 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony
do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25197.
Zginął 7.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2135/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 144, 1125; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 633.

DREWNIAK CZESŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony l.11.1924 r. w Kolebach pow. żywiecki, zamieszkały w Kolebach, robotnik rolny.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice
Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

DREWNIAK JOANNA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 25.10.1926 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, córka
Jana i Anny z d. Hankus, zamieszkała w Tresnej. Aresztowana i uwięziona w
KL Auschwitz, gdzie zginęła 5.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
24755/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia
sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1157; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 749.

DREWNIAK ROZALIA,
Więźniarka w Katowicach.

Urodzona w 1910 r. w Żywcu i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana w
Przyłękowie k/Żywca i przetransportowana do więzienia w Katowicach gdzie
zginęła 21.10.1941 r. - przez ścięcie gilotyną.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 32.

DROBISZ TEOFIL,
Więzień KL Auschwitz nr E-6942.
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Urodzony 21.05.1913 r. w Gilowicach pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, w grudniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień „wychowawczy” nr E-6942. Zginął 6.02.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 986.

DROBISZ TEOFIL,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1913 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Andrzeja i Reginy z d. Gawron. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii
wrześniowej 1939 r., dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał jakiś czas w
obozie jenieckim (nieznana nazwa), później skierowany do pracy przymusowej
na terenie Niemiec. Przeżył okupację, powrócił po wojnie do kraju ciężko chory.
Zmarł w grudniu 1946 roku.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - z zapisów w księdze parafialnej w Gilowicach; B. Sroka,
Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; (Z SUPLEMENTU).

DROHOMIRECKI ?,
Więzień w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca, prawnik. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach). Odzyskał wolność 23.11.1939
r. - zwolniony z więzienia.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

DROŻDŻ STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.02.1924 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, zamieszkały
w Ciścu, uczeń krawiectwa. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony
do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na
osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

DRYJAK ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 34328.
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Urodzona 6.06.1926 r. w Kamesznicy pow. żywiecki, córka Marcina i Barbary,
zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w pow. hrubieszowskim (Kolonia
Staszica). Aresztowana i w transporcie zbiorowym z Zamojszczyzny,
przewieziona do KL Auschwitz, 5.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 34328. Zginęła 26.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 19125/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 7:30, określenie przyczyny zgonu to: „Angina
phlegmonosa” (angina ropna).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 530, 678; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1105.

DUBOWSKI ?,
Więzień w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca, przed okupacją - prezes zarządu Związku Weteranów
Armii Polskiej we Francji. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r. zwolniony z
więzienia – odzyskał wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

DUC JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 136220.

Urodzony 5.04.1918 r. w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
9.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 136220.
Odzyskał wolność 17.02,1944 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 375.

DUC JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 160831.

Urodzony 17.06.1909 r. w Okrajniku pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 5.11.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 160831. Następnie,
8.10.1944 r. wypisany – prawdopodobnie przesłany do innego obozu, którego
nazwy nie udało się ustalić.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 422.

DUC JAN,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 40 we Frysztacie, KL Oranienburg.

Mieszkaniec Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. w Rychwałdzie dwóch
żandarmów niemieckich w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków.
Przewieziony w transporcie zbiorowym do więzienia śledczego w Mysłowicach,
a po śledztwie odesłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40
we Frysztacie k/Karwiny. Następnie, przetransportowany do KL Oranienburga,
gdzie doczekał się wyzwolenia – powrócił do domu 7.06.1945 r.
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Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV.

DUC STANISŁAW,
Więzień w Mysłowicach.

Mieszkaniec Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. w Rychwałdzie dwóch
żandarmów niemieckich w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków.
Przewieziony w transporcie zbiorowym do więzienia śledczego w Mysłowicach,
a po śledztwie odzyskał względną wolność – gdyż został wysłany na roboty
przymusowe w Niemczech.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV.

DUC STEFANIA z d. CYGONIK,
Więźniarka Polenlagru nr 40, Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Urodzona 19.12.1916 r. w Gilowicach pow. żywiecki, córka Antoniego i
Weroniki z d. Wnętrzak, mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow.
żywiecki. Po aresztowaniu męża, wraz z teściową i córką Zofią, wysiedlone
5.04.1944 r. z własnego domu i gospodarstwa. Następnie, przesłane do KL
Auschwitz, a stamtąd do niemieckiego obozu przejściowego dla Polaków Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny, a następnie do Polenlagru nr 63
Tschechowitz w Czechowicach, gdzie więźniów zatrudniano w rafinerii
Vacuum. Przetrwały do końca istnienia tego obozu - wyzwolone 21-23.01.1945
r. przez Armię Czerwoną. Duc Stefania zmarła 22.08.1997 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.

DUDA AGNIESZKA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 54560.

Urodzony 6.08.1886 r. w Oczkowie pow. żywiecki i zamieszkała w tej
miejscowości. Aresztowana w Gilowicach i w transporcie zbiorowym
przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie
przywieziona do KL Auschwitz, 13.08.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 54560. Zginęła 24.01.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 575; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1105.

DUDA ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 114661.

Urodzony 19.05.1915 r. w Oczkowie pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 12.04.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114661. Odzyskał
wolność 3.07.1944 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 319.

DUDA ANTONI,
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Więzień KL Auschwitz nr 114662.

Urodzony 5.01.1900 r. w Oczkowie pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 12.04.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114662. Odzyskał
wolność 9.06.1943 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 319.

DUDA JÓZEF,
Więzien KL Auschwitz nr 85167.

Urodzony 1.02.1913 r. w Koszarawie pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 30.12.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85167. Zginął 29.07.1943
r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 237.

DUDA WŁADYSŁAW,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1906 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Anny z d. Wrona, wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany, uczestniczył w
kampanii wrześniowej 1939 r. Wraz ze swoim oddziałem dostał się do
sowieckiej niewoli. Przebywał w dwóch różnych obozach na Syberii. Udało mu
się zaciągnąć do Armii gen. Andersa i wraz z nią przebył szlak bojowy od Iranu
do Włoch. Uczestnik bitwy pod Monte Cassino, gdzie został ranny. Po wojnie
wrócił do kraju. Pracował aż do emerytury w przedsiębiorstwie budowlanym w
Bielsku Białej. Zmarł w 1978 roku.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - relacja osobista W. Dudy oraz jego syna Władysława; (Z
SUPLEMENTU).

DUDEK ROMAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 3.03.1896 r. w miejscowości Moszczanica pow. żywiecki, syn
Franciszka i Anny z d. Dudek, zamieszkały w Moszczanicy. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 11.01.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 1306/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 13:00, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche”
(katar/nieżyt jelit przy osłabieniu organizmu).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1292.

DUDEK STEFAN,
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Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.09.1904 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, syn
Józefa i Jadwigi z d. Bistyga, mieszkaniec Okrajnika. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, gdzie zginął 7.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 14008/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:10,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (osłabienie mięśnia
sercowego).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 486.

DUDEK ZOFIA EMILIA z d. STUDENCKA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Cieszynie, KL Auschwitz, KL Ravensbrück nr
3638.

Urodzona 2.12.1905 r. w Żywcu, córka Jana i Elżbiety z d.
Czernin. Uczęszczała do Żeńskiej Państwowej Szkoły
Powszechnej w Żywcu, a następnie do Państwowego
Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Białej
Krakowskiej – ukończonego w 1923 r. Początkowo pracowała
w Państwowej Szkole powszechnej na terenie pow.
częstochowskiego, zaś od lutego 1938 r. przeniosła się do
Państwowej Szkoły Powszechnej w Stryszawie w pow.
suskim (tam założyła w szkole drużynę zuchową).
Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, pod koniec wrześniu 1939 r. - bez
zgody okupanta, otworzyła szkołę i kontynuując normalną naukę dla
miejscowych dzieci, uświadamiała je jak mają się zachowywać wobec
Niemców. Gdy informacje o poczynaniach nauczycielki dotarły do wiadomości
gestapo, 16.04.1940 r. została aresztowana i przewieziona do aresztu gestapo w
Bielsku. Stamtąd przesłano ją do więzienia w Cieszynie, gdzie po orzeczeniu z
dnia 25.05.1940 r. o „wrogiej działalności wobec Niemiec”, uwięziona została
w KL Auschwitz, później w KL Ravensbrück i tam zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 3638. Zatrudniona w kuchni obozowej, pracujące
tam harcerki łódzkie zwerbowały ją do konspiracyjnej drużyny ZHP „Mury”. Do
jej zadań należało pomaganie chorym i wycieńczonym współwięźniarkom.
20.09.1944 r. całe komando kuchni przeniesione zostało do Bartch – Fabryki
Samolotów Heinkla. Pracującym tam współwięźniarkom udzielała potajemnie
lekcji. Pod koniec kwietnia 1945 r. odzyskała wolność – oswobodzona przez
wojska amerykańskie. Już 30.05.1945 r. wróciła do Żywca, a zgłosiwszy
gotowość do pracy, skierowano ją do Państwowej Szkoły Podstawowej w
Żywcu-Zabłociu, gdzie w 1967 r. otrzymała nominację na kierownika tej
placówki. W 1969 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Zmarła 28.02.1993 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 63-65, oprac. S. Dobosz.

DUNAT FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 24763, nr E-838.
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Urodzony 28.03.1913 r. w Jeleśni pow. żywiecki, syn Karola i Marii z d. Janik,
zamieszkały w Jeleśni. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo
w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL
Auschwitz, 19.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
24763, a następnie zmieniono mu status na więźnia „wychowawczego” nr E838. Zginął 23.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1534/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie
przyczyny zgonu to: „Gesichtsrose” (róża).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 762; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 34.

DURAJ ANNA z d. PIERLAK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 68926.

Urodzona 2.06.1891 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, córka
Jana i Magdaleny z d. Skrzyp, mieszkanka Sopotni Wielkiej. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, 19.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 68926. Zginęła 19.12.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 35357/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine
Körperschwäche” (ogólne osłabienie organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 604; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 851.

DURAJ JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 160832, KL Mauthausen.

Urodzony 3.05.1923 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki,
mieszkaniec tejże miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
5.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 160832.
Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 422.

DURAJ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 160833, KL Ravensbrück, KL Sachsenhausen.

Urodzony 8.08.1901 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki,
zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
5.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 160833.
Następnie, przeniesiony do KL Ravensbrück i dalej – do KL Sachsenhausen.
Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył
i odzyskał wolność 22.04.1945 r. – wyzwolony przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 423.

DYACZYŃSKI ?,
Więzień – nieznana nazwa obozu.
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Aresztowany 25.04.1940 r. – m.in. z Mieczysławem Mączyńskim, inż. Józefem
Hałacińskim, Stawowczykiem, kpt. Niewiadomskim, Julianem Reimschusselem,
Janem Fucikiem (razem z 45 mieszkańcami Żywiecczyzny). Wywieziony do
obozu koncentracyjnego – nieznany dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

DYBCZAK WŁADYSŁAWA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31515.

Urodzona 9.04.1926 r. w Pewli Małej gmina Ślemień, pow. żywiecki, córka
Józefa i Marii z d. Mizia, mieszkanka Pewli Małej. Aresztowana i w transporcie
zbiorowym z gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 26.01.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 31515. Zginęła
6.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14143/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 524; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 621.

DYDEK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 92304, KL Dachau.

Urodzony 21.02.1913 r. w Jeleśni pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 20.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 92304. Następnie, przeniesiony do KL Dachau. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 260.

DYDUCH LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 25.06.1885 r. w Lachowicach gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Marcina i Wiktorii z d. Stachowski, mieszkaniec Pietrzykowic pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 15.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 8494/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:25, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzschwäche bei Lungenemphysem” (zapalenie płuc przy odmie płucnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1125; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 986.

DZIASEK ALOJZY,
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Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.06.1914 r. w Rycerce Dolnej gmina Rajcza, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 16.08.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 136878. Odzyskał wolność 2.03.1944 r. –
zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 380.

DZIEDZIC ANNA z d. KANIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 63452, KL Ravensbrück, KL Buchenwald.

Urodzona 1.02.1918 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
córka Jana Kani. Aresztowana w lipcu (lub sierpniu) 1943 r. wraz z mężem
Ferdynandem. Wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd
przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po
trzymiesięcznym śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 28.09.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63452. Następnie,
przeniesiona do KL Ravensbrück i dalej do KL Buchenwald (Lipsk) - pracowała
w fabryce amunicji. Odzyskała wolność w maju 1945 r. w okolicach Lipska –
podczas ewakuacji więźniów KL Buchenwald. Powróciła do Cięciny pod koniec
maja 1945 r. (ponownie wyszła zamąż – za Matusznego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 594; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

DZIEDZIC FERDYNAND,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony w 1912 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Jana i Karoliny z d. Skrzypek, rolnik, zamieszkały w Cięcinie. Aresztowany
23.07.1943 r. wraz z żoną Anną (żona aresztowana tydzień później) oraz innymi
członkami ruchu, a także osobami nie zaangażowanymi w ruchu oporu z
Cięciny, Żabnicy, Ujsół, Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej, Węgierskiej
Górki - na skutek donosów „udzielania pomocy partyzantom”. Przetrzymany w
areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony w transporcie zbiorowym do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie i wyroku skazującym,
przewieziony do Kamesznicy i tam zginął w egzekucji publicznej 3.09.1943 r. (z
21 osób skazanych na karę śmierci - 10 skazanych powieszono w Kamesznicy,
11 w tym samym dniu powieszono w Żabnicy).
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; H. Woźniak – patrz
wstęp do nin. książki.

DZIEDZIC FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 119090.

Urodzony 29.10.1916 r. w miejscowości Cisiec gmina Węgierska Górka, pow.
żywiecki, syn Ludwika i Anny z d. Misiarz, zamieszkały w Ciścu. Aresztowany
i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL
Auschwitz, 29.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
119090. Zginął 9.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31766/1943 –
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Urämie” (mocznica).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 332; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 228.

DZIEDZIC MICHAŁ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 16.09.1923 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
zamieszkały w Zabłociu pow. żywiecki, uczeń. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przesłany do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i
na krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r.
przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy
rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

DZIERŻAWSKI JANUSZ,
Więzień aresztu gestapo.

Urodzony 19.02.1915 r. w Zakopanem, syn Feliksa i Jadwigi z
d. Majewska. Szkołę powszechną ukończył w 1930 r. w
Zagórzu k/Sosnowca, zaś Szkołę Rolniczą w Czernichowie
pow. krakowski. Następnie studiował w Wyższej Szkole
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie – ukończoną w 1939 r.
Zaznaczyć należy, że od młodości borykał się z trudnymi
warunkami materialnymi (ojciec bezrobotny).
Wykonywał różne prace zarobkowe i jednocześnie uczył się, a następnie
studiował – pomagając (materialnie) w nauce także rodzeństwu. Podczas
studiów pracował w Centralnym Związku Izb i Organizacji Rolniczych Polskiej
Rzeczypospolitej w Warszawie, a zmieniając kilka innych pracodawców, w
1937 r. był instruktorem rejonowym na gminy Cięcina, Milówka i Rajcza z
siedzibą w Milówce. W okresie okupacji hitlerowskiej, początkowo pozostał na
terenie powiatu żywieckiego – był kierownikiem filii Centrali Rolniczo
Handlowej w Opolu oddział w Żywcu. Przez jeden miesiąc w 1941 r. po
wysiedleniu z Milówki, przebywał w Zembrzycach k/Suchej. W 1942 r.
aresztowany pod zarzutem obrony chłopów przed represjami przy ściąganiu
kontyngentów, jednak odzyskał wolność i uniknął wywózki do obozu
koncentracyjnego, dzięki wstawiennictwu przyjaznego Niemca. W 1944 r. został
ponownie aresztowany pod zarzutem pomocy polskim i radzieckim partyzantom
– i tym razem znowu dzięki wstawiennictwu innego Niemca, zwolniony z
więzienia. Po wyzwoleniu, podjął pracę jako kierownik ośrodka gminnego w
Moszczanicy k/Żywca, a następnie – przez pozostały okres pracy do przejścia na
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emeryturę, pełnił różnego rodzaju funkcje kierownicze związane z instytucjami
działającymi na rzecz rolnictwa, a także na kulturę i oświatę rolną.
Bibliografia: Życiorysy Na Żywiecczyźnie Pisane, Tom I, pod red. A. Urbaniec, H. Woźniak, Żywiec 2004 r.,
s. 76-78.

DZIUDZIEK HELENA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 6811.

Urodzona 16.04.1904 r. w Żywcu, córka Józefa i Walerii z d. Rybarz,
zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowana i w
transporcie więźniarek z Krakowa przewieziona do KL Auschwitz, 27.04.1942 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 6811. Zginęła
29.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42214/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:30, 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. 487; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 132.

EBEL KONSTANTY,
Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 22.12.1899 r. w Żywcu, kapitan Wojska Polskiego. Zamieszkały w
Sandomierzy. W dniach od 2 do 5 września 1939 r. walczył w obronie fortów w
Węgierskiej Górce. Po czterech dniach walkę zakończono kapitulacją, zaś
wojsko przemieszczając się na Wschód, tam w większości przypadków dostało
się do niewoli sowieckiej. Konstanty Ebel internowany wraz z innymi oficerami
polskimi, zamordowany został w 1940 r. - przez NKWD w Katyniu.
Bibliografia: A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r.
s. 51; Informacja od Agnieszki Niedawnej.

EDELMAN ARON,
Więzień KL Auschwitz nr 32122.

Urodzony 3.02.1912 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Rychwałdzie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
23.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32122.
Zginął 20.05.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 166.

FABROWICZ HENRYK,
Więzień KL Auschwitz nr 108621, KL Buchenwald.

115

Urodzony 16.11.1920 r. w Żywcu i zamieszkały w tej miejscowości.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 108621. Następnie, 29.09.1944 r.
przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 298.

FABROWICZ MARIAN,
Więzień KL Auschwitz nr 108622, KL Buchenwald.

Urodzony 28.01.1916 r. w Żywcu i zamieszkały w tej miejscowości.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 108622. Następnie, 29.09.1944 r.
przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 298 r.

FAJTUCH LEON,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzony 11.11.1883 r. w Żywcu, mistrz szewski. Aresztowany i wywieziony
do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow.
raciborski. Tam zginął 24.10.1942 r. – przyczyna zgony gruźlica płuc (Akt
zgonu USC nr 6/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

FICEK STEFAN,
Zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Urodzony 30.03.1904 r. w Zawoji pow. suski, syn Jana i
Anny. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Zawoji,
rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Od
lipca 1925 r. do maja 1926 r. odbył przeszkolenie wojskowe
w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów w Obozie
Szkolnym Saperów na Powązkach, ukończył także kurs
dowódców plutonu w 5 pułku, 5 batalionu saperów (ćwiczenia
odbył w 1929 r. i 1931 r.).
Od 1.01.1930 r. mianowany podporucznikiem. We wrześniu 1939 r. został
zmobilizowany do 5 baonu saperów. W nieznanych okolicznościach wzięty do
niewoli sowieckiej i osadzony w obozie dla oficerów polskich w Kozielsku.
Wiosną 1940 r. zamordowany przez NKWD w Lesie Katyńskim.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 67-68, oprac. Z. Dzikowski; A.
Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r. s. 53.

FIEDOR ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.11.1900 r. w Kamesznicy pow. żywiecki, syn Tomasza i Barbary z
d. Krupczak. Aresztowany w okolicach Zamościa gdzie zamieszkiwał w okresie
okupacji hitlerowskiej. W transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz i tam zginął 9.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
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14183/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:40,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1126; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 661.

FIEDOR FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 2.01.1924 r. w Kamesznicy pow. żywiecki, syn Franciszka i Karoliny
z d. Kliś, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w pow. cieszyńskim.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do
KL Auschwitz, gdzie zginął 7.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
31622/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:30,
określenie przyczyny zgonu to: „Bronchitis bei Körperschwäche” (zapalenie
oskrzeli przy osłabieniu fizycznym).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1127; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 92.

FIJAK ANNA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzona 15.02.1897 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
mieszkanka Żabnicy. Aresztowana 12.07.1943 r. wraz z mężem Józefem - przez
policję i żandarmerię z Węgierskiej Górki na skutek donosu o „udzielaniu
pomocy partyzantom”. Przewiezieni w transporcie zbiorowym do aresztu
gestapo w Bielsku, stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po sześciu
tygodniach Anna przesłana została do KL Auschwitz. Skazana na karę śmierci
przez sąd doraźny Gestapo z Katowic - wśród 30 kobiet i 62 mężczyzn, zginęła
2.09.1943 r.
Postscriptum. Zamordowani Fijakowie, osierocili ośmioro dzieci w wieku od
1,5 do 17 lat. Najstarszy syn Władysław pseud. „Miglanc” do końca wojny
współpracował z partyzantami z oddziałów „Romanka”, „Malinka” i „Garbnik”.
Już po wojnie, rodzinę Fijaków dotknęła jeszcze jedna tragedia – w wyniku
starcia partyzantów NSZ z milicją, rodzinny dom spłonął – liczne osierocone
rodzeństwo straciło dach nad głową.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 692; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; H. Woźniak –
patrz wstęp do nin. Książki.

FIJAK HENRYK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 6.09.1923 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
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na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność, gdy miasto Oświęcim
zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122; Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

FIJAK JÓZEF,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony w 1898 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
mieszkaniec Żabnicy gmina Węgierska Górka pow. żywiecki. W okresie
okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu - żołnierz ZWZ/AK
(podoficer). W swoim domu przechowywał żołnierzy (oraz ich broń) –
obrońców fortu w Węgierskiej Górce - po kapitulacji 4.09.1939 r. Na skutek
donosów aresztowany 12.07.1943 r. wraz z żoną Anną za „udzielanie pomocy
partyzantom”. Przewiezieni w transporcie zbiorowym do aresztu gestapo w
Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, żona
Anna przesłana została do KL Auschwitz (patrz jw.) zaś jej mąż - Józef skazany
z 20 innymi aresztowanymi na karę śmierci w egzekucji publicznej – zginał
powieszony 3.09.1943 r. w Żabnicy. (Z 21 skazanych - 10 skazanych
powieszono w Kamesznicy, a 11 w tym samym dniu w Żabnicy).
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; H. Woźniak, Nad Sołą i
Koszarawą, nr 11 (66) – 1.06.2001; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

FILARY ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 62752.

Urodzona 16.12.1923 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki, córka
Wojciecha i Marii, mieszkanka Kamesznicy. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, 21.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 62752. Zginęła 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
36112/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Herzschwäche” (nieżyt/katar
jelit przy niewydolności serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 593; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 106; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy,
Karta Groni nr XIII, 1985 r.

FILUS FLORIAN,
Więzień KL Auschwitz nr 85232.
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Urodzony 20.04.1913 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki,
mieszkaniec Pietrzykowic. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85232.
Wypisany 25.07.1944 r., - prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu lub
odzyskał wolność. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 240.

FILUS WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 21025, nr E-263.

Urodzony 7.07.1907 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
mieszkaniec Pietrzykowic. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie
gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21025, a po jakimś czasie
zmieniono jego status na więźnia „wychowawczego” nr E-263. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 737.

FIRLEJ HELENA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31526.

Urodzona 11.01.1921 r. w Rychwałdku gmina Świnna, pow.
żywiecki, córka Józefa i Stefanii z d. Pach. Szkołę
Powszechną ukończyła w Rychwałdku, a następnie uczyła się
w Szkole Przemysłowej w Bielsku. Naukę tą przerwało
aresztowanie w 1942 r. za przynależność do ruchu oporu – w
organizacji ZWZ/AK. Uwięziona została w KL Auschwitz,
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr
31526.
W obozie przebywała do końca jego funkcjonowania tzn. do stycznia 1945 r. Po
wyzwoleniu, była członkinią ZMW „Wici” - prezesem tego koła w Rychwałdku.
Od sierpnia 1951 r. podjęła pracę w szpitalu w Żywcu. Oprócz pracy
zawodowej, była bardzo wielką społeczniczką. W 1987 r. przeszła na emeryturę.
Zmarła 11.02.1993 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 70-71, oprac. B. Kastelik.

FIRLEJCZYK PIOTR,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 19.05.1920 r., zamieszkały w Żywcu, absolwent gimnazjum.
Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Odzyskał wolność 23.06.1943 r. - zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122.
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FISCHER MARIAN,
Więzień KL Płaszów.

Urodzony w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski, Aresztowany i
przetransportowany do KL Płaszów, gdzie zginął w sierpniu 1944 r. Brak
innych danych o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

FOJTUCH ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz nr 37396.

Urodzony 6.04.1913 r. w Żywcu, syn Józefa i Antoniny z d. Obtułowicz,
mieszkaniec Żywca. Aresztowany przy akcji „nielegalnego rozprowadzania
kartek żywnościowych wykradzionych z miejscowego Landratsamtu”.
Przetransportowany do KL Auschwitz, 5.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 37396. Zginął 20.07.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 15838/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 11:15, określenie przyczyny zgonu to: „Kreislaufschwäche bei
Darmkatarrh” (niewydolność układu krążenia przy katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 178; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 820; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu.
Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

FOJTUCH ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz

Zamieszkała w Żywcu, żona Józefa - brata Alojzego. Aresztowana w 1942 r. i
uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła. Nieznana jest data i okoliczności
śmierci.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

FOJTUCH BOLESŁAW,
Więzień lokalnego aresztu w Żywcu.

Mieszkaniec Żywca, - brat Alojzego. W związku z akcją policyjną i żandarmerii
w Żywcu dotyczącą „nielegalnego rozprowadzania kartek żywnościowych
wykradzionych z miejscowego Landratsamtu”, aresztowany i przetrzymany w
miejscowym areszcie. Odzyskał wolność po dwutygodniowym śledztwie –
zwolniony z aresztu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

FOJTUCH KAZIMIERA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 18.01.1917 r. w Żywcu, urzędniczka. Aresztowana i wywieziona do
niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow.
raciborski. Tam zmarła 14.07.1942 r. – przyczyna zgonu: gruźlica płuc (Akt
zgonu USC nr 2/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

FOLEGA FRANCISZEK,
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Więzień KL Auschwitz nr 23677, nr E-686.

Urodzony 3.08.1905 r. w Rychwałdku gmina Świnna pow. żywiecki,
mieszkaniec Rychwałdka. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w
Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 4.12.1041 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 23677. Po jakimś czasie zmieniono jego
status na więźnia „wychowawczego” nr E-686. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. –
zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 755.

FONFERKO EDWARD,
Więzień KL Auschwitz nr 39562.

Urodzony 20.12.1902 r. w Żywcu, syn Adama i Edwardy z d. Szuster,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i
wpierw przetrzymany w więzieniu Montelupich w Krakowie, a stamtąd
przewieziony do KL Auschwitz, 15.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 39562. Zginął 12.08.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 19869/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 12:05, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche nach
Fleckfieber” (niewydolność mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 181; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 363.

FREIDENBERG LESZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.12.1924 r. w Żywcu, syn Zdzisława i Franciszki z d. Hrenszczyn,
mieszkaniec pow. krakowskiego. Aresztowany i wpierw więziony na
Montelupich w Krakowie, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie
zginął 2.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12589/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:25, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Phlegmone” (niewydolność serca przy
flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1127; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 575.

FRIEDRICH BRONISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 25.03.1925 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Zabłociu,
robotnik. Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), w 30.08.1941 r. w Hermansdorf
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(k/Bolesławca). 10.06.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

FRIEDRICH PIOTR,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 19.05.1920 r., zamieszkały w Żywcu, absolwent gimnazjum.
Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Odzyskał wolność 23.06.1943 r. - zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122.

FUCIK JAN,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Żywiecczyzny. Aresztowany 25.04.1940 r. – m.in. z
Mieczysławem Mączyńskim, inż. Józefem Hałacińskim, Stawowczykiem, kpt.
Niewiadomskim, Julianem Reimschusselem, Dyaczyńskim, (razem z 45
mieszkańcami Żywiecczyzny). Wywieziony do obozu koncentracyjnego –
nieznana jest nazwa tego obozu.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

FUCIK WIKTOR JAN,
Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 30.10.1890 r. w Velkim Grilowcu (Morawy), syn
Jana i Melanii z d. Vitvar. Szkołę Realną w Żywcu ukończył
w 1911 r., a od 1912 r. rozpoczął studia na Hochschule für
Bodenkultur w Wiedniu. Podczas pierwszej wojny światowej
w 1914 r. został powołany do armii austriackiej. Ukończył
wojnę z nominacją na stopień podporucznika. Od 1918 r. do
1922 r. służył ochotniczo w Wojsku Polskim, kontynuując
jednocześnie studia – został inżynierem leśnikiem.
W 1922 r. podjął pracę w Dyrekcji Lasów i Dóbr Arcyksiążęcych w Żywcu. Był
zapalonym działaczem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT). W 1939 r.
zmobilizowany w stopniu kapitana do budowy fortyfikacji w Piaskach
k/Pszczyny. Biorąc udział w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się w
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niewyjaśnionych okolicznościach do sowieckiej niewoli i osadzony w obozie dla
oficerów polskich w Kozielsku. Zamordowany wiosną 1940 r. przez NKWD - w
Lesie Katyńskim.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 72-73, oprac. Z. Dzikowski; A.
Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r. s. 55.

FUCIK WIKTOR,
Więzień w Wadowicach, nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Żywca, przed 1939 r. prezes Towarzystwa Szkół Ludowych.
Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik. (Niemcy brali zakładników, którym
groziła kara śmierci w razie niestosowania przez mieszkańców poleceń władz
okupacyjnych). Przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach do 23.11.1939 r.,
a następnie odzyskał wolność – lub przesłany do obozu koncentracyjnego,
którego nazwy nie udało się ustalić.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

FURTAK RUDOLF,
Więzień w Żywcu, gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 37397.

Mieszkaniec Żywca. Aresztowany w połowie marca 1942 r., przetrzymany w
areszcie policji w Żywcu, stamtąd przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku.
Po kilku dniach, w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego
w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 5.06.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 37397. Następnie,
14.08.1944 r. wypisany – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, lub
odzyskał wolność. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 178; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

GACH ALFONS JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-2797.

Urodzony 25.05.1906 r. w Krzeszowie gmina Stryszawa pow. suski, syn
Wojciecha i Katarzyny z d. Miska. Aresztowany w Suchej 12.06.1942 r. za
wswpółpracę z ruchem oporu. Uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2797. Zginął
14.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20477/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i
układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 851; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 969; APMA-B Ankieta z dn. 1.03.1960 r. wypełniona przez
Joannę Gach – wdowę po Alfonsie Janie (sygn. Mat./442, nr inw. 43046).

GACH ANNA,
Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie, Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Urodzona 14.07.1916 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, córka
Andrzeja i Anny, mieszkanka Rychwałdu. Wysiedlona z własnego gospodarstwa
5.04.1944 r. wraz z mężem Janem oraz dziećmi Władysławem i czteroletnim
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Marianem. Następnie, pod zarzutem związku z zastrzeleniem 8.02.1944 r.
dwóch żandarmów niemieckich w domu Wincentego i Reginy Gąsiorków w
Rychwałdzie przetransportowana wpierw do KL Auschwitz, a stamtąd do
niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny.
Jesienią 1944 r. odesłana do Polenlagru nr 63 Tschechowitz w Czechowicach,
gdzie prawdopodobnie została zatrudniona w rafinerii nafty Vacuum lub w
służbie u rodzin niemieckich, gdzie doczekała się wyzwolenia w styczniu1945 r.
przez Armię Czerwoną. Zmarła 8.06.1995 r.
Postscriptum. Brak jest informacji o losie dzieci. Wiadomo jedynie, że syn
Marian był urodzony 2.09.1940 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988 r. Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.

GACH JAKUB,
Więzień KL Auschwitz nr 104182.

Urodzony 25.07.1890 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki, syn
Michała i Marii z d. Skrzypek, mieszkaniec Przyłękowa pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz,
26.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104182.
Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23504/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:08, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Postscriptum. W jednym z dokumentów data urodzenia Jakuba Gacha to
25.07.1890 r., natomiast w akcie zgonu jest 17.07.1890 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 682; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 990.

GACH JAN,
Więzień Polenlagru nr 40 we Frysztacie i Polenlagru nr 63 Tschechowitz w
Czechowicach.

Urodzony 10.08.1908 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn
Józefa i Reginy z d. Talik, mieszkaniec Rychwałdu. Wysiedlony 5.04.1944 r z
własnego gospodarstwa wraz z żoną Anną oraz dziećmi: Władysławem a także
czteroletnim Marianem. Następnie, aresztowany w związku z zastrzeleniem
8.02.1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu Wincentego i Reginy
Gąsiorków w Rychwałdzie. Przetransportowany wpierw do KL Auschwitz, a
stamtąd do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie
k/Karwiny. Jesienią 1944 r. został odesłany do Polenlagru nr 63 Tschechowitz w
Czechowicach, gdzie prawdopodobnie został zatrudniony w rafinerii nafty
Vacuum. Doczekał się wyzwolenia w styczniu1945 r. przez Armię Czerwoną.
Zmarł 8.10.1996 r.
Postscriptum. Przyjąłem imię Jan Gach gdyż taką informację podaje W
Latkiewicz – być może że chodzi o Józefa Gacha!
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988 r. Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.
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GACH JÓZEF,
Więzień Montelupich, KL Auschwitz nr 39880.

Urodzony 11.06.1892 r. w miejscowości Kocoń gmina Ślemień, pow. żywiecki,
syn Szczepana i Katarzyny z d. Dyduch, zamieszkały w czasie okupacji
hitlerowskiej w Krakowie-Płaszowie. Aresztowany i z więzienia Montelupich w
Krakowie przewieziony do KL Auschwitz, 19.06.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 39880. Zginął 16.07.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 15409/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 9:40, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Körperschwäche“ (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 393.

GACH STEFAN,
Więzień aresztu gestapo w Żywcu.

Urodzony w 1921 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Franciszka i Heleny z d. Marszałek, ślusarz narzędziowy i mechanik,
wykształcenie zawodowe. Pracował w firmie „FELKEL” w Zadzielu.
Aresztowany w październiku 1944 r. wraz z Janem Klimczakiem jako
podejrzani o kontakty z partyzantką po napadzie owej grupy na niemieckiego
osadnika Waseleschena, u którego pracowali rodzice Stefana. W czasie tego
napadu zginął jeden z gestapowców. Przewieziono S. Gacha do aresztu w
Żywcu, gdzie przeprowadzano dalsze jego przesłuchiwanie i na skutek
interwencji jego przełożonego – Niemca, dyrektora firmy w której pracował,
został zwolniony z aresztu po dwóch tygodniach. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - osobista relacja S. Gacha uzyskana we wrześniu 2009 r.;
(Z SUPLEMENTU).

GACZEK WILHELM,
Więzień KL Auschwitz nr 22401.

Urodzony 23.11.1881 r. w miejscowości Sucha gmina Sucha Beskidzka, pow.
suski, syn Dionizego i Marii z d. Jabłońska, w okresie okupacji zamieszkały w
Krakowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, 4.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
22401. Zginął 14.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4222/1941 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag“ (udar mózgu/apopleksja).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 130; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1212.

GALICA HONORATA z d. SEKUŁA,

125

Więźniarka KL Auschwitz nr 63289, KL Ravensbrück nr 73180, KL Buchenwald.

Urodzona 11.01.1903 r. w Krzeszowie gmina Stryszawa, pow.
suski, córka Tomasza i Marii. Po ukończeniu Szkoły
Powszechnej
pomagała
rodzicom
w
prowadzeniu
gospodarstwa rolnego. Od zamążpójścia w 1925 r.
zamieszkała w Żywcu. W okresie okupacji hitlerowskiej
pracowała w Fabryce Papieru „Solali”, angażując się
jednocześnie w ruchu oporu – organizacji ZWZ/AK.
Aresztowana 2.07.1943 r. i wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku a
stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 24.09.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63289. W obozie urodziła dziecko –
które po urodzeniu umarło. Następnie, 30.09.1944 r. przeniesiona została do KL
Ravensbrück, tam zarejestrowana jako więźniarka nr 73180 i dalej do KL
Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywała, przeżyła i odzyskała wolność – wyzwolona 11.04.1945 r. Po
wyzwoleniu, wróciła do kraju i podjęła pracę w Żywieckiej Fabryce Papieru –
gdzie pracowała do przejścia na emeryturę. Odznaczona m.in.: Brązowym
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 5.11.1994 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 594; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 76, oprac. J. Blitz; APMA-B Ankieta z
dn. 3.05.1958 r. wypełniona przez Zarząd Koła Miejskiego ZBOWiD w Żywcu 22.01.1982 r. - brata J.
Adameckiego (sygn. Mat./13037, nr inw. 166533).

GAŁUSZKA ANIELA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 16.12.1893 r. w Żywcu, córka Józefa i Antoniny z d. Obtulowicz (lub
Obtułowicz), mieszkanka Żywca. Aresztowana w związku ze sprawą
„nielegalnego rozprowadzania kartek żywnościowych wykradzionych z
miejscowego Landratsamtu”. Przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie
zginęła 5.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19445/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1157; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1417; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu.
Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

GAŁUSZKA FRANCISZKA z d. ADAMEK,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 12.04.1877 r. w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 27.12.1943 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr
71/43 z dn. 28.12.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz – archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.
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GAŁUSZKA JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 92383.

Urodzony 15.10.1924 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 22.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 92383. Wypisany 10.04.1944 r. –
prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, którego nazwy nie udało się
ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 262.

GAŁUSZKA JÓZEF,
Więzień w Mysłowicach.

Mieszkaniec Żywca. Aresztowany w 1941 r. i przetransportowany do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie odzyskał wolność – zwolniony do
domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

GANCARCZYK STEFANIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31522.

Urodzona w 1925 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, córka Józefa i
Marii z d. Mortek, mieszkanka Tresnej. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 31522. Zginęła 20.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
23886/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:00,
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. 525; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1368.

GANCZARCZYK WIKTOR,
Więzień KL Stutthof.

Urodzony w 1910 r. w Pietrzykowicach, stopień wojskowy
porucznik. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. – walczył
jako obrońca Westerplatte. Następnie, osadzony jako więzień
KL Stutthof, i tam zginął 10.10.1942 r.
Bibliografia: Dokumenty Dariusza Piotrowskiego.

GARA STANISŁAW KAROL,
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Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.07.1913 r. w Żywcu-Sporyszu, syn Ludwika i
Karoliny z d. Słuboszik, mieszkaniec Żywca. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu.
Inżynier – ukończył wydział chemiczny Politechniki we
Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
skutkiem czego dostał się do niewoli, z której po zwolnieniu,
wrócił w rodzinne strony w 1940 r. i pracował na roli u ojca.
Po roku usilnych starań o pracę, otrzymał ją jako chemik w
Żywieckiej Fabryce Futer.
Aresztowany 9.09.1942 r. z przyczyn politycznych i przetrzymany przez kilka
dni w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd 17.09.1942 r. przewieziony do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany został do KL
Auschwitz, i tam zginął 25.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
42179/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:45,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 97; Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r. s. 194; APMA-B Ankieta
z dn. 23.04.1957 r. wypełniona przez Ludwika Gara - ojca Stanisława Gary (sygn. Mat./461, nr inw. 43064).

GARDAS TOMASZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.02.1909 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Tomasik, mieszkaniec Łodygowic. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 21.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32084/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:40, określenie
przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 665; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 536.

GARDAŚ JAN,
Więzień KL Gross-Rosen.

Urodzony w 1909 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości. W
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej pracował w zakładzie
włókienniczym w Bielsku, gdzie prawdopodobnie zaangażował się w
działalność ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo w 1941 r. i
przetransportowany do KL Gross-Rosen, zginął w tym obozie 9.05.1945 r.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - z zapisów w księdze parafialnej w Gilowicach; B. Sroka,
Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; (Z SUPLEMENTU).
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GAWEŁ ANDRZEJ,
Więzień Polenlagru nr 32 Oderberg, w Potulicach.

Urodzony w 1931 r. w Węgierskiej Górce pow. żywiecki, syn Fryderyka i
Anieli, zamieszkały w Węgierskiej Górce. Po aresztowaniu rodziców oraz
starszej siostry – Konstantyny (15 lat), wraz z siostrą Barbarą przewieziony do
niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 Oderberg-Bogumin.
Stamtąd, oboje zostali przesłani do obozu w Potulicach k/Nakła, gdzie wraz z
Barbarą, w styczniu 1945 r. zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną. Po
wojnie, ukończywszy szkołę, pracował w Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce.
Był seniorem harcerzy Hufca Węgierska Górka. Zmarł 2 listopada 2006 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; L. Kupczak,
Gazeta Żywiecka z 22 grudnia 2006 r.

GAWEŁ ANIELA z d. DURAJ,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Ravensbrück.

Urodzona w 1904 r., zamieszkała w Węgierskiej Górce pow. żywiecki. Od
początku okupacji hitlerowskiej tj. września 1939 r., zaangażowana w ruchu
oporu – w organizacji ZWZ/AK, była łączniczką tej organizacji. Aresztowana
wraz z córką Konstantyną (15 lat) w lipcu 1943 r. - w tydzień po aresztowaniu
męża Fryderyka, i przewiezione zostały do aresztu gestapo w Bielsku. Pozostałe
dzieci Gawłów - Barbarę (8 lat) oraz Andrzeja (12 lat), w styczniu 1944 r.
policja przewiozła do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32 w
Oderberg-Bogumin. Anielę i Konstantynę z gestapo w Bielsku, przewieziono do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, w marcu 1944 r., Anielę
przetransportowano do KL Ravensbrück, gdzie zginęła (prawdopodobnie
podczas przemarszu ewakuacyjnego z obozu). Konstantynę przewieziono do
Polenlager nr 32 w Oderberg – Bogumin, gdzie spotkała się z młodszym
rodzeństwem: Barbarą i Andrzejem.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; L. Kupczak,
Gazeta Żywiecka z 22 grudnia 2006 r.; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 62, oprac. B.
Rosiek.

GAWEŁ BARBARA po zamążpójściu SOSGÓRNIK,
Więźniarka Polenlagru nr 32 Oderberg, w Potulicach.

Urodzona 15.07.1934 r. w Węgierskiej Górce pow. żywiecki, córka Fryderyka i
Anieli, zamieszkała w Węgierskiej Górce. Po aresztowaniu rodziców oraz
starszej siostry - Konstantyny, w styczniu 1944 r. wraz z bratem Andrzejem,
przewieziona została do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 32
Oderberg-Bogumin. Stamtąd, przesłana do obozu w Potulicach, gdzie wraz z
Andrzejem w styczniu 1945 r. zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną. Po
wojnie, ukończyła szkołę pedagogiczną i została nauczycielką, trenerką
lekkoatletyki w wielu klubach, a przede wszystkim wielokrotną reprezentantką i
rekordzistką kraju w biegu przez płotki, olimpijką z 1960 r. w Rzymie.
Postscriptum. Wyszła zamąż za Alfreda Sosgórnika, również sportowca i
olimpijczyka - kulomiota.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Baza danych
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
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GAWEŁ FRYDERYK, pseud. „Dąb”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 5.03.1904 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki. Po
ukończeniu czterech klas szkoły ludowej, już w wieku 13 lat podjął pracę w
Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce, gdzie jednocześnie uczył się zawodu
ślusarza. Obowiązkową służbę wojskową odbywał w III Pułku Strzelców
Podhalańskich w Bielsku. Został instruktorem kursów przysposobienia
wojskowego. Był zaangażowanym sportowcem Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. W 1938 r. został komendantem rejonowym Straży Pożarnej. W 1939 r.
uczestnicząc w walkach w obronie Lwowa, dostał się do sowieckiej niewoli,
lecz dzięki szczęśliwym okolicznościom udała mu się ucieczka z transportu na
Wschód. Niestety, podczas przekraczania granicy w Brześciu, został
zatrzymany, lecz i tym razem uciekł podczas transportu. W 1939 r. wrócił do
Węgierskiej Górki, gdzie zaangażował się w organizowanie ruchu oporu
przyjmując pseudonim „Dąb” – został dowódcą placówki ZWZ/AK w
Węgierskiej Górce. Przez zdradę, 6.07.1943 r. aresztowany i wpierw więziony w
areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Wyrokiem Sądu Doraźnego, skazany na śmierć – zginął
3.09.1943 r. w masowej egzekucji w Żabnicy. Ciała zamordowanych w Żabnicy
11 osób wywieziono prawdopodobnie do KL Auschwitz i spalono w
krematorium I.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; Opracowanie
zbiorowe pod przew. E. Smoczka, Zmagania wojenne na Żywiecczyźnie; H. Woźniak – patrz wstęp do nin.
książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 61, oprac. B. Rosiek.

GAWEŁ KONSTANTYNA po zamążpójściu HARĘŻLAK,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, Polenlagru nr 32 Oderberg, obozu
w Hirschberg.

Urodzona w 1928 r. w Węgierskiej Górce pow. żywiecki, córka Fryderyka i
Anieli, zamieszkała w Węgierskiej Górce. Aresztowana wraz z matką Anielą w
sierpniu 1943 r. (w tydzień po aresztowaniu ojca Fryderyka) i przewieziona do
aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
śledztwie, w marcu 1944 r. przetransportowana do niemieckiego obozu dla
Polaków – Polenlager nr 32 Oderberg-Bogumin, gdzie spotkała się z młodszym
rodzeństwem Barbarą i Andrzejem. Następnie, Konstantynę odesłano do obozu
w Hirschberg (obecnie Jelenia Góra), gdzie przebywała do 10.05.1945 r. została wyzwolona przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

GAWĘDA KAROL,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 1899 r. w Morawskiej Ostrawie, zamieszkały w Milówce pow.
żywiecki. Przed wojną pracował w zakładach chemicznych w Chorzowie, a
następnie od 1933 r. (po przejściu na rentę) przeniósł się do Żywca, gdzie
pracował w Urzędzie Powiatowym. Podczas okupacji pracował w urzędzie
Landrata jako ślusarz i stolarz. Mając dostęp do różnych pomieszczeń
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biurowych i magazynowych, pracę swoją wykorzystał jako zaangażowany w
działalności ruchu oporu (prawdopodobnie w ZWZ/AK). Wraz z „grupą
sabotażową” wykradał kartki odzieżowe, kolportował także gazetki
konspiracyjne „Sikorka” i „Błyskawica”. Aresztowany 15.03.1942 r. i
przetransportowany do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po wydanym wyroku przez sąd doraźny skazującym go na śmierć, przewieziony został do Żywca gdzie zginął 2.04.1942
r. w zbiorowej egzekucji – publicznej na placu targowym. Dziesięć ciał
zamordowanych w owej egzekucji, wywieziono następnie do krematorium w KL
Auschwitz – do spalenia.
Postscriptum. Już po wykonaniu wyroku, żona straconego Karola otrzymała
wezwanie do zapłacenia odpowiedniej kwoty za jego wyżywienie w więzieniu.
W obawie przed represjami, rodzina rachunek zapłaciła.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984; S.
Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r. Żywiec 2004; H. Woźniak – patrz
wstęp do nin. książki.

GAWLAS JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-1712.

Urodzony 30.04.1921 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Michała i Teresy z d. Gawlas, mieszkaniec Sopotni Wielkiej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1712. Zginął 7.05.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 0000/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie przyczyny zgonu to:
„Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 804; APMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 25.

GAWLAS JÓZEF,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 151386, KL Sachsenhausen nr 114050,
KL Bergen-Belsen, KL Neuengamme.

Urodzony 6.03.1896 r. w Spotoni Wielkiej gmina Jeleśnia,
pow. żywiecki, syn Andrzeja i Anny z d. Łysień. Ukończył
kilkuklasową szkołę „zimową”, pomagając jednocześnie
rodzicom w utrzymaniu rodzinnego choć skromnego
gospodarstwa, pracował też jako robotnik leśny w lasach
księcia Habsburga. W czasie pierwszej wojny światowej był
wcielony do armii austriackiej i walczył na froncie
wschodnim gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej.
W latach 1922-1939, udzielał się jako aktywista i społecznik w Spółce Leśnej,
Kółku Rolniczym, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stronnictwie Ludowym. W
październiku 1939 r. wraz ze swoimi synami przeprowadzał przez granicę
żołnierzy i oficerów polskich do Słowacji i na Węgry. Aresztowany 15.08.1943
r. i przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie
przesłany do KL Auschwitz, 21.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej
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ewidencji jako więzień nr 151386. Następnie przenoszony do kolejnych
obozów: KL Sachsenhausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 114050,
ewakuowany do KL Bergen-Belsen, zaś w lutym 1945 r. do KL Neuengamme i
dalej do Lubeki, skąd okrętem przetransportowany został do Neuenstadt. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 3.05.1945 r. Po wojnie, podjął (mimo złego stanu zdrowia)
działalność zawodową i społeczną. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i
innymi odznaczeniami. Zmarł 16.08.1980 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 401; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 62, oprac. B. Grzegorzek.

GAWLAS STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85491.

Urodzony 18.02.1896 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Józefa i Katarzyny z d. Kołodziej, mieszkaniec Suchej. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 85491. Zginął 17.01.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 2719/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzasthma” (astma sercowa –
dychawica).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 247; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1207.

GAWLAS WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz nr 151387.

Urodzony 22.02.1913 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany w Sopotni Wielkiej 9.08.1943 r. i przewieziony do więzienia
śledczego w Mysłowicach, a po przesłuchaniach przesłany do KL Auschwitz,
21.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 151387.
26.04.1944 r. wywieziono go do KL Buchenwald. Następnie trafił do podobozu
Wandsleben gdzie doczekał wyzwolenia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 401; APMA-B Ankieta z dn. 17.11.1972 r. wypełniona osobiscie przez Wincentego Gawlasa (sygn.
Mat./9117, nr inw. 158814).

GAWRON JAN,
Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 1.04.1914 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Powołany w marcu 1938 r. do służby wojskowej do 4-go
pułku piechoty w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Do
17.09.1939 r. walczył z hitlerowskim agresorem na linii od Cieszyna do
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Tomaszowa Lubelskiego. Wzięty do niewoli niemieckiej, w sprzyjających
okolicznościach zbiegł z transportu i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy
jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy

GĄSIOR WŁADYSŁAW STANISŁAW,
Więzień gestapo w Żywcu, w Mysłowicach, KL Gross-Rosen.

Urodzony 16.01.1893 r. w Krakowie, syn Stanisława i Anny z d. Anders. Po
ukończeniu szkoły powszechnej, od 1.08.1914 r. odbył obowiązkową służbę
woskową w armii austriackiej – w 100 pp w Cieszynie, ukończył też szkołą
oficerską w Opawie. Od marca 1915 r. do lipca 1916 r. walczył na froncie
rosyjskim, gdzie jako chorąży dostał się do niewoli rosyjskiej - 18.12.1918 r.
wrócił z niewoli. W styczniu 1919 r. wstąpił do armii polskiej, służył w 12 pp w
Wadowicach, skąd wyjechał na front bolszewicki, został ranny - do 11.08.1920
r. przebywał w szpitalu. Po wyjściu ze szpitala, pełnił funkcję oficera
oświatowego. Od 25.10.1921 r. przeszedł do rezerwy w stopniu porucznika. W
czerwcu 1925 r. ukończył gimnazjum, złożył egzamin dojrzałości w
Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. 25.09.1925 r. uzyskał
patent nauczyciela szkół powszechnych w Krakowie, następnie pracował jako
nauczyciel tymczasowy, później stały, a w końcu zatrudniony jako kierownik 2
klasowej szkoły w Korbielowie. W okresie okupacji od 15.10.1939 do
27.08.1944 r. pracował nadal w Korbielowie. Pod pozorem pomocy w pracy
kancelaryjnej, 27.08.1944 r. wezwano go do Zarządu Gminy w Jeleśni do której
często wzywano nauczycieli, lecz gdy odmówił takiej pracy, został aresztowany
wraz z kierownikiem szkoły w Krzyżowej – Bronisławem Studenckim
„Strzylacem” z Żywca. Na posterunku policji w Żywcu był przesłuchiwany
przez 4 dni, a następnie odesłano ich do więzienia śledczego w Mysłowicach –
tam przebywali do stycznia 1945 r. W związku ze zbliżającą się do Śląska
Armią Czerwoną, wywieziono obu do Gross-Rosen, i dalej na zachód. Studencki
został rozstrzelany w Gross-Rosen, zaś Gąsior zbiegł podczas marszu
ewakuacyjnego i ukrył się w lesie. Tam, nieprzytomnego z wyczerpania znalazł
patrol wojsk amerykańskich. Zabrany został do szpitala polowego, a następnie
do szpitala stałego w Vecheland k/Brunswicku, skąd transportem repatriacyjnym
5.10.1945 r. wrócił do Korbielowa. Niestety, przeżycia obozowe, pozostawiły
tak wielki uszczerbek na jego zdrowiu, że zmarł 4.04.1946 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 64, oprac. W. Latkiewicz.

GĄSIOREK BRONISŁAWA po zamążpójściu SAMOLEJ,
Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzona 11.03.1933 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, córka
Wincentego i Reginy, mieszkanka Rychwałdu, Wysiedlona 5.04.1944 r. wraz z
rodzicami oraz rodzeństwem (Janiną - 8 lat i Stanisławem – 5 lat), i
przetransportowana do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we
Frysztacie k/Karwiny. Przeżyła w tym obozie do końca okupacji (do
wyzwolenia), a po wojnie ze względu na brak rodziców (którzy zginęli w KL
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Auschwitz) – przygarnięta do rodziny Szczerbów zamieszkałych w BoguminieZabłociu. Po 1949 r. wróciła do Polski.
Postscriptum. W Polenlagrze nr 40 we Frysztacie, przez jakiś czas przebywały
pozostałe dzieci Wincentego i Reginy Gąsiorków: Bronisława, Janina,
Stanisław, oraz córka Raczków - Zofia. Po likwidacji tego obozu, dzieci te
przesłano do obozu Polenlagru nr 32 w Oderberg-Bogumin, gdzie 1.05.1945 r.
doczekały wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po wyzwoleniu, ze względu na
brak rodziców (ojciec zginął w Gilowicach, matka w KL Auschwitz),
Bronisława została w polskiej rodzinie Szczerbów w Zabłociu (Zablatki)
k/Bogumina, skąd po skończeniu czeskiej szkoły wróciła do Polski w 1949 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.

GĄSIOREK FRANCISZKA po zamążpójściu STASICA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 79839, KL Ravensbrück, KL Buchenwald.

Urodzona 15.03.1925 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, córka
Franciszka i Reginy z d. Biernat, zamieszkała w Rychwałdzie. Przez przypadek,
była osobą od której zaczęła się lawina tragicznych wydarzeń w Rychwałdzie w osiedlu Olszyny w lutym i w marcu 1944 r. Franciszka pracowała
przymusowo u Komendanta Posterunku Żandarmerii w Zwardoniu gmina
Rajcza, pow. żywiecki, skąd po pewnym czasie doniesiono, że samowolnie
opuściła miejsce pracy, a więc była poszukiwana. 8.02.1944 r. żandarmi z
posterunku w Gilowicach wkroczyli do domu Gąsiorków, gdzie nie zastali
Franciszki, lecz natknęli się na dwóch nocujących tam partyzantów AK (pseud.
„Surma” i „Dąbek”). W wyniku strzelaniny obaj żandarmi zginęli. Franciszkę
2.03.1944 r. ujęła policja w Suchej - ukrywającą się w rodzinie Działów (był to
dzień egzekucji jej ojca Wincentego). 3.03.1944 r. odesłano ją na gestapo w
Bielsku, a stamtąd przewieziono do KL Auschwitz gdzie od połowy marca do
26.05.1944 r. osadzona była w bloku nr 11. Następnie, po przekazaniu na „pobyt
w obozie”, zarejestrowano ją jako więźniarkę nr 79839 (przebywała w Birkenau
w blokach nr: 26, 12 i 14). W obozie spotkała się z matką Reginą i siostrą
Heleną oraz ciotką Marią Raczek. W dniu 15.07.1944 r. przewieziona do KL
Ravensbrück, a po 3 tygodniach do obozu w Sudetach, gdzie doczekała
wyzwolenia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 618; W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta
Groni 1989 – Nr XIV; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta; APMA-B Ankieta z dn. 23.04.1978 r.
wypełniona osobiście przez brata Franciszkę Gąsiorek (sygn. Mat./12422, nr inw. 165069) .

GĄSIOREK HELENA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki, (lat 15) córka
Wincentego i Reginy z d. Biernat. Aresztowana 10.02.1944 r. wraz z matką –
Reginą, w odwecie za zastrzelenie w ich domu dwóch żandarmów z Gilowic.
Dalsze losy więzienne i obozowe dzieliła z matką Reginą i ciotką Marią Raczek,
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aż do tragicznego końca, kiedy to decyzją sądu doraźnego, Regina i Helena oraz
Maria zostały skazane na śmierć - zginęły 26.05.1944 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988r.; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

GĄSIOREK JANINA po zamążpójściu GARDAŚ,
Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzona 20.04.1935 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, córka
Wincentego i Reginy z d. Biernat, mieszkanka Rychwałdu. Wysiedlona
5.04.1944 r. z rodzicami i rodzeństwem (Bronisławą - 11 lat i Stanisławem – 5
lat) z rodzinnego gospodarstwa, w związku z zastrzeleniem w ich domu dwóch
żandarmów niemieckich. Przebywała przez jakiś czas w pozostałym
rodzeństwem (dziećmi Wincentego i Reginy Gąsiorków: Bronisława) –
przebywała w Polenlagrze nr 40 we Frysztacie, a po likwidacji tego obozu,
wszystkie dzieci Gąsiorków przesłano do Polenlagru nr 32 w OderbergBogumin, gdzie 1.05.1945 r. doczekały wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po
wyzwoleniu w 1945 r. ze względu na brak rodziców, została w czeskiej rodzinie
Rafała Wziętka k/Nowego Bogumina i dopiero pod koniec 1945 r. z bratem
Stanisławem wróciła do Polski – do Rychwałdu, gdzie wychowywali się dalej
pod opieką wuja Stanisława Biernata.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988 r.; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.

GĄSIOREK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 90631, KL Buchenwald.

Urodzony 7.09.1884 r. w Gilowicach pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 90631. Następnie, 29.08.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 255.

GĄSIOREK LUDWIK,
Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 28.03.1900 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn
Andrzeja i Reginy. Uczeń gimnazjum w Bielsku i seminarium nauczycielskiego
w Białej. Absolwent Szkoły Podchorążych (w 1921) w Warszawie. W marcu
1918 r. powołany do armii austriackiej i skierowany do Szkoły Oficerskiej w
Opawie. W lipcu wysłany z kompanią marszową na front włoski, przebywał tam
do 4.11.1918 r. Do Wojska Polskiego wstąpił na początku 1919 r. W składzie 10
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pp. walczył na froncie czeskim, potem ukraińskim. Brał udział w walkach pod
Sądową Wisznią i Gródkiem Jagiellońskim, gdzie został ranny. Po lipca1920 r.
służył w 3 pułku strzelców podhalańskich, następnie w baonie piechoty
cieszyńskiej. Stamtąd odkomenderowany do podchorążówki, a po jej
ukończeniu służył w 8 pp. w Lublinie, potem w 24 pp. w Łucku. Był dowódcą
plutonu w pułku Szkoły Podoficerskiej i dowódcą plutonu w kompanii oraz
dowódcą kompanii. W 1923 r. ukończył 5 miesięczny kurs w Centralnej Szkole
Strzelniczej w Toruniu, w 1925 r. 4 miesięczny kurs w szkole sportowej w
Poznaniu, a od listopada 1929 r. do sierpnia 1930 r. odbył szkolenie w
Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1.02.1934 r.
pełnił funkcję dowódcy kompanii gospodarczej w 34 pp. w Białej Podlaskiej. Na
podporucznika awansował 1.07.1921 r., zaś na porucznika 1.03.1922 r.
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią
Służbę, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia
Odzyskanej Niepodległości, Oznaką Honorową „Orlęta”. Miał także
odznaczenia austriackie m.in. Krzyż Karola, przyznawany za udział w walkach
na froncie. We wrześniu 1939 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, wzięty do
sowieckiej niewoli. Zamordowany wiosną 1940 r. przez NKWD w Lesie
Katyńskim.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 65, oprac. Z. Dzikowski; A. Moszyński,
Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r. s. 59.

GĄSIOREK REGINA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Żona Wincentego, powieszonego w Gilowicach 2.03.1944 r. w odwecie za
zastrzelenie w ich domu dwóch żandarmów z Gilowic. Aresztowana 10.02.1944
r. wraz z córką Heleną (15 lat) i odwiezione przez policję na posterunek w
Żywcu, skąd już wraz z ojcem Wincentym, przetransportowane zostały do
więzienia śledczego w Mysłowicach. 11.02.1944 r. dołączyła do nich ich krewna
siostra Reginy – Maria Raczek. Po śledztwie, 16.05.1944 r. przewieziono je do
KL Auschwitz do bloku 11, gdzie przez 10 dni oczekiwały na wyrok. W tymże
bloku 11 spotkały się z drugą córką Reginy – Franciszką, przywiezioną
wcześniej z Gestapo w Bielsku. Decyzją posiedzenia sądu doraźnego Regina i
Helena zostały skazane na śmierć – zginęły 26.05.1944 r. Franciszka Gąsiorek
została skazana na pobyt w KL Auschwitz.
Postscriptum. Jedna z córek Gąsiorków – Stanisława (17 lat) uniknęła
aresztowania, ponieważ zdążyła uciec z domu. Była zatrudniona przymusowo u
Niemców najpierw w Ujsołach, a potem w Radziechowach.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988 r.; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

GĄSIOREK STANISŁAW,
Więzień Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Urodzony 16.09.1939 r. w Rychwałdzie, gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn
Wincentego i Reginy z d. Biernat, mieszkaniec Rychwałdu. Wysiedlony
5.04.1944 r. z rodzinnego gospodarstwa z pozostałym rodzeństwem (Bronisławą
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11 lat i Janiną 8 lat) - po wcześniejszych aresztowaniach rodziców i starszego
rodzeństwa, w związku z zastrzeleniem w ich domu dwóch żandarmów
niemieckich. Troje rodzeństwa przetransportowano najpierw do KL Auschwitz,
a stamtąd do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie
k/Karwiny. Po likwidacji Polenlagru nr 40, w październiku 1944 r. przeniesiono
ich do Polenlagru nr 32 w Oderberg-Bogumin, gdzie doczekały wyzwolenia
1.05.1945 r. przez Armię Czerwoną. Po wyzwoleniu - ze względu na brak
rodziców (ojciec zginął w Gilowicach, matka w KL Auschwitz) został pod
opieką polskiej rodziny Tadeusza Ortyna, który jako kolejarz, pod koniec 1945 r.
przywiózł Stanisława i jego siostrę Janinę z Czech do Polski – do Rychwałdu,
gdzie wychowywali się pod opieką wuja Stanisława Biernata.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988r.

GĄSIOREK WINCENTY, pseud. „Zając”,
Więzień aresztu w Gilowicach, w Mysłowicach.

Urodzony 20.01.1899 r. w Łękawicy pow. żywiecki, tkacz w fabryce w
Mikuszowicach. Od 1942 r. zaangażowany w działalność ruchu opory - żołnierz
AK, pseud. „Zając”, dowódca miejscowego plutonu. Dom Gąsiorków był
punktem kontaktowym i zaopatrzeniowym dla okolicznych partyzantów. W
domu tym, 8.02.1944 r. doszło do przypadkowego spotkania i zastrzelenia
dwóch żandarmów z Gilowic - przez dwóch partyzantów AK o pseud. „Surma” i
„Dąbek”. Wincenty został aresztowany 10.02.1944 r., podczas powrotu z pracy
(po południu), doprowadzony przez policję na „Posterunek w Żywcu”, skąd z
żoną Reginą i córką Heleną zostali przewiezieni do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie, Wincentego wyrokiem sądu doraźnego skazano na
śmierć przez powieszenie. Taki też wyrok otrzymali: Biernat Jan (brat żony
Wincentego) i Raczek Andrzej (mąż siostry żony Wincentego). Wszystkich
trzech przewieziono (prawdopodobnie) do więzienia w Bielsku, dołączając ich
do pozostałych więźniów skazanych i straconych w Gilowicach. Wyrok przez
powieszenie wykonano 2.03.1944 r. w egzekucji publicznej w Gilowicach.
Postscriptum. Obwieszczenia Geheime Staatspolizei Leitstelle Kattowitz
informowało, że: „Następujący Polacy skazani przez sąd doraźny za napady
bandyckie i posiadanie broni palnej na karę śmierci zostali 2-go marca 1944 r.
w Gillowitz, pow. Saybusch publicznie na szubienicy straceni:”. Dalej, wymieniono 9 nazwisk, ich dane osobowe i indywidualne zarzuty. Wincenty
Gąsiorek był żonaty z Reginą z d. Biernat, mieli sześcioro dzieci: Franciszki (19
lat), Stanisławy (17 lat), Heleny (15 lat), Bronisławy (11 lat), Janiny (8 lat),
Stanisława (5 lat).
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

GĄSIOROWSKI ANTONI,
Aresztowany i rozstrzelany w drodze do aresztu.
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Urodzony 13.06.1921 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski,
zamieszkały w Suchej, z zawodu fryzjer. Aresztowany przypadkowo 29.03.1945
r. przez gestapowców w domu Stanisława Kędzierskiego (ojca narzeczonej
Antoniego Gąsiorowskiego), gdzie przebywali także: Roman i Stefan
Musiałowie oraz Stanisław Kędzierski. Podejrzani o przynależność do
organizacji konspiracyjnej, zostali zastrzeleni przez eskortujących ich
gestapowców w drodze na posterunek policji. Ciała zastrzelonych pozwolono
zabrać dopiero drugiego dnia po owej egzekucji i pochować obok kościoła w
Zabłociu. Po wyzwoleniu Żywca przez wojska rosyjskie (5.04.1945 r.), ciała
zamordowanych ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Żywcu - u
„Przemienienia Pańskiego”.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Ostatnia egzekucja w Żywcu – Zabłociu. Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

GEBAUER WŁODZIMIERZ,
Więzień KL Auschwitz nr 131080, KL Sachsenhausen, KL Oranienburgu, KL
Bergen-Belsen.

Urodzony 19.11.1911 r. w Żywcu i zamieszkały w tej miejscowości.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 24.07.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 131080. Następnie, przenoszony do innych
obozów: KL Sachsenhausen, KL Oranienburg, KL Bergen-Belsen. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska brytyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 368.

GĘGA JÓZEFA HELENA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31526.

Urodzona 11.01.1921 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
zamieszkała w Rychwałdzie. Aresztowana 13.12.1942 r. jako łączniczka AK.
Wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona
do KL Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
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więźniarka nr 31526. W styczniu 1945 r. brała udział w transporcie
ewakuacyjnym w głąb Niemiec – przy sprzyjających okolicznościach udała się
jej ucieczka.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; APMA-B Ankieta z dn. 17.05.1965 r. wypełniona osobiście przez Józefę Gęga (sygn.
Mat./5212, nr inw. 148646).

GIBAS STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.10.1919 r. w Ślemieniu, zamieszkały w Ślernieniu, z zawodu
krawiec. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

GIBAS MATEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 131323, KL Buchenwald.

Urodzony 3.10.1906 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, zamieszkały w Ślemieniu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 30.07.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 131323. Następnie, 6.01.1945 r.
przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 369.

GIBAS WIKTORIA z d. PROCHOT,
Więźniarka KL Auschwitz nr 29203.

Urodzona 22.05.1911 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, córka
Franciszka i Anny z d. Szczyrk, zamieszkała w Ślemieniu pow. żywiecki.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 15.01.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 29203. Zginęła 16.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 15334/1943 – potwierdzonego przez lekarza
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obozowego, zmarła o godz. 9:00, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei
Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 516; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 322.

GIBAS WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 150999.

Urodzony 3.02.1910 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, zamieszkały w Ślemieniu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 17.09.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 150999. Odzyskał wolność 17.02.1944 r. –
zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 400.

GIERCUSZKIEWICZ ZYGMUNT,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 25.02.1921 r., zamieszkały w Żywcu, absolwent gimnazjum,
Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) 5.05.1942 r. - uciekł z obozu. Po
wyzwoleniu zamieszkał w Krakowie – wykonywany zawód główny księgowy.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122.

GIZICKI JAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 20.05.1920 r., zamieszkały Żywcu, absolwent Gimnazjum.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), 16.03.1942 r. - zwolniony z
obozu decyzją Dienstslelle.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122.

GNOJACZEK WALERIA po zamążpójściu MICHALEC,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31529.

Urodzona 3.04.1922 r. w Korbielowie gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowana 5.02.1942 r. w Korbielowie jako podejrzana o działalność
konspiracyjną i uwięziona w KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 31529. Od grudnia 1944 r. przesłana do obozu w
okolicach Berlina, gdzie przebywała do wyzwolenia w 1945 r.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; APMA-B Ankieta z dn. 3.06.1970 r. wypełniona osobiście przez Waleri Michulec (sygn.
Mat./7977, nr inw. 156534).

GOCZOŁ AUGUSTYN,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 27.08.1921 r. w Rudzie Śląskiej, syn Jana i Gertrudy z d. Żałosny. W
1935 r. ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę w Śląskich Zakładach
Naukowo-Technicznych w Katowicach (ukończył je w 1939 r.). Wybuch drugiej
wojny światowej uniemożliwił mu dalsze studia, został bowiem wywieziony na
roboty przymusowe do Niemiec. Po powrocie z robót, w 1941 r. został
aresztowany a następnie skierowany do pracy przymusowej na kolei w Chebziu.
Tam, wspólnie z kolegami, w 1943 r. zaangażował się w działalność ruchu
oporu – w lewicowej organizacji PPR. Jako „spalony” działacz na terenie
Chebzia – uciekł do Generalnej Guberni. W lipcu 1944 r. przybył do Stryszawy i
wraz z innymi 12 osobami ponownie został aresztowany. Po krótkim
przetrzymaniu na gestapo w Bielsku, przetransportowany do więzienia
śledczego w Mysłowicach. W grudniu tegoż roku, z wyrokiem kary śmierci
wydanym przez sąd doraźny, przesłany został do KL Auschwitz. Szczęśliwym
zbiegiem przypadków 18.01.1945 r. ze względu na zbliżający się front, był
włączony do uczestnictwa w ewakuacji więźniów i z ewakuacji tej udało mu się
uciec oraz przedostać na stronę radziecką. 15.02.1945 r. znalazł się w grupie
organizatorów władzy państwowej w Rudzie Śląskiej, a następnie oddelegowany
na Opolszczyznę. Następnie, w latach 1948 r. pracował na stanowisku
kierowniczym w przemyśle budowlanym – kończąc równocześnie studia
wyższe. W 1953 r. ze względu na zły stan zdrowia przeniósł się do Jeleśni, gdzie
zaangażował się w prace społeczne, realizował też osobiste zamiłowania
artystyczne (rzeźba, korzenioplastyka). Zmarł 12.11.1991 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 88-89, oprac. T. Trębacz; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

GODZIŃSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 92308.

Urodzony 1.01.1017 r. w Pewli Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 92308. Następnie, 13.09.1944 r. wypisany –
prawdopodobnie przesłany do innego obozu, którego nazwy nie udało się
ustalić.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 260.

GORYL JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony 1911 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany pod zarzutem
ukrywania broni po żołnierzach WP z kampanii wrześniowej.
Przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
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Bibliografia: Juliusz Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku; S. Dobosz, Wojna na Ziemi żywieckiej od kwietnia
1939 r. do kwietnia 1945 r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

GORYL KAZIMIERZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 3.11.1923 r. w Kolebach pow. żywiecki, zamieszkały Kolebach, robotnik rolny.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

GOTTLIEB FANNY,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 6.01.1869 r. w Rajczy pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej
zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana w lipcu 1942 r. i
przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest data i
okoliczności jej śmierci.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 82; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

GOWIN ANTONI, pseud. „Szary”,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 19.12.1906 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn
Franciszka i Marii z d. Białek, wykształcenie średnie
techniczne. W okresie okupacji zaangażował się w ruchu
oporu – TON, NOW, ZWZ. Był jednym z pierwszych
zaprzysiężonych
żołnierzy
Polski
Podziemnej
na
Żywiecczyźnie, od października 1939 r. działał w rejonie
Żywiec – Sucha.
Następnie, po otrzymaniu w 1940 r. skierowania do pracy w hucie „Zgoda” w
Świętochłowicach, działał na tamtejszym terenie jako Komisarz Organizacyjny i
Zastępca Kierownika Inspektoratu Katowice-Zachód Okręgu Śląskiego TON.
Od listopada 1941 r. był kierownikiem Inspektoratu Górny Śląsk (katowicki
TON, NOW). Od kwietnia 1942 r., po podporządkowaniu (na zasadzie
autonomiczności) Komendantowi Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, działał
także na tym terenie. Aresztowany 9.09.1942 r. przez denuncjację,
przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach – gdzie przebywał
od 14.08.1942 r. do 20.11.1942 r. Po śledztwie, przesłany do KL Auschwitz i
tam decyzją policyjnego sądu doraźnego skazany na śmierć - zginął 25.11.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42178/1942 – potwierdzonego przez
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lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:45, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 96; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s.
68-69, oprac. D. Grzegorzek.

GOWIN JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1910 r. w Zadzielu, zamieszkały w Gilowicach, syn Michała i Anny
z d. Górna. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i
dostał się do niewoli. Zmarł 19 lub 22.04.1943 r. w obozie jenieckim o
nieustalonej nazwie.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Informacji pozyskana przez B. Srokę - z zapisów w księdze parafialnej w Gilowicach; (Z
SUPLEMENTU).

GÓRA STANISŁAW, pseud. „Sęp”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 29.04.1898 r., zamieszkały w Żywcu. Od początku okupacji hitlerowskiej
zaangażował się w działalność ruchu oporu - żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK
obwodu żywieckiego (stopień wojsk. sierżant). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i
wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie
zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu
żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz
– gdzie 25.01.1943 r. został rozstrzelany (egzekucja odbyła się
najprawdopodobniej w obozie macierzystym w komorze gazowej krematorium
1).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 675; J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; S. Dobosz, Wojna na Ziemi żywieckiej od kwietnia
1939 r. do kwietnia 1945 r.; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

GÓRNY ALBIN,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Gilowic pow. żywiecki – organista w tej miejscowości.
Aresztowany w drugiej połowie 1940 r. - przed masowymi wysiedleniami
ludności z Gilowic (aresztowany razem z Michałem Kurzyńcą - kowalem,
Władysławem Latkiewiczem - kierownikiem szkoły, Franciszkiem Michulcem
wójtem gminy i posłem na sejm, Janem Pawełkiem - sekretarzem gminy, i
wieloma innymi osobami). Osadzeni w obozach koncentracyjnych – których
nazwy nie udało się ustalić.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

GÓRNY JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 24542.
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Urodzony 6.07.1900 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Józefa i Julii z d.
Flisz, zamieszkały w Chabówce. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z
Krakowa przewieziony do KL Auschwitz, 15.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 24542,. Zginął 15.05.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 7630/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 15:15, określenie przyczyny zgonu to:
„Magendarmkatarrh“ (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 138; 214; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 108.

GÓRNY JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1909 r w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Katarzyny z d. Jędrysek. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej
1939 r. w 22 Dywizji Górskiej stacjonującej w Bielsku. Dostał się 18.09.1039 r.
do sowieckiej niewoli w miejscowości Tłumacz koło Tarnopola. Przewieziony
wraz z innymi jeńcami do obozu w okolicach Archangielska i skierowany do
pracy w kopalni rudy. 15.08.1941 r. postarał się o wcielenie do Armii Andersa.
Po ewakuacji z ZSRR znalazł się w Palestynie, dostał się do Turcji, Egiptu i
Włoch – uczestniczył w walce o Monte Cassino. W jednym z ataków, na skutek
silnej kanonady stracił częściowo słuch. W trakcie dalszych walk, nad rzeką
Sanio, na skutek pomyłkowego ostrzelania jego oddziału przez Amerykanów,
został poważnie ranny w udo. Powrócił do kraju 14.04.1947 r. Podjął pracę w
miejscowej Gminnej Spółdzielni na etacie magazyniera, pracując bez przerwy aż
do przejścia na emeryturę. Zmarł w 1989 roku.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę od jego syna Józefa, Dyrektora Generalnego NIK; (Z
SUPLEMENTU).

GÓRNY JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 4.01.1921 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały Pietrzykowcach, z zawodu – czeladnik. Aresztowany 1.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

GÓRNY KASPER,
Żołnierz kampanii wrześniowej
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Urodzony w 1908 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Michała i Weroniki z d. Cyrnal. Listonosz, członek miejscowej OSP, pełniący
obowiązki zastępcy komendanta. Wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany,
uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. - zginął w walce z hitlerowskim
agresorem w okolicach Zamościa.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Informacji udzieliła B. Sroce – żona K. Górnego - Hermina, członkowie OSP w Gilowicach, siostra
Stefania Płoskonka; (Z SUPLEMENTU).

GRACA JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 29.04.1904 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki,
zamieszkały w Biernej gmina Łodygowice, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz. Zginął 1.07.1943 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 24171/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
11:00, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 688; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 169.

GRADEK WŁADYSŁAW,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 9.11.1912 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do Wojska Polskiego do 4 psp.
Cieszyn, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walcząc z hitlerowskim
agresorem na odcinku Bielsko – Kraków - Mogilany. 18.09.1939 r. cofając się z
resztką Pułku aż do Tarnopola, dostał się do niewoli sowieckiej i wywieziony
został w głąb Rosji (Gorki). W listopadzie 1939 r. w ramach wymiany jeńców z
Niemcami – przekazany Niemcom i wywieziony do obozu jenieckiego
Nanbrandenburg - Stalag HA, gdzie przebywał do wyzwolenie w 1945 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

GREŃ FELIKS,
Więzień KL Auschwitz nr 20334.

Urodzony 7.01.1913 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i z aresztu gestapo przewieziony do KL Auschwitz, 1.09.1941 r.
zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 20334. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 734.

GREŃ TOMASZ,
Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 18.11.1915 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Od 1.04.1938 r. służył w Wojsku Polskim w 73 pułku
piechoty Katowice. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walcząc
przeciwko Niemcom na linii Katowice – Kraków – Przemyśl - Lwów. Dostał się
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18.09.1939 r. do niemieckiej niewoli pod Lwowem. Zbiegł z obozu jenieckiego
w Krakowie i powrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

GROMEK TADEUSZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 20.10.1924 r., zamieszkały w Żywcu, robotnik. Aresztowany
l.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie) Odzyskał wolność 7.02.1942 r. –zwolniony z
obozu.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122.

GROŃCZAK JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 4.01.1904 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski, syn
Józefa i Rozalii z d. Rzymyk, zamieszkały w Grzechyni. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 15774/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 22:40, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzschwäche bei Darmkatarrh“ (niewydolność serca przy katarze/nieżycie
jelit).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 754.

GROSS ELJAKIM,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.06.1912 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Jakuba Israela i Salomei Sary z d. Gross, zamieszkały w okresie okupacji w
Zakopanem pow. nowotarski. Aresztowany i przetransportowany do KL
Auschwitz. Zginął 26.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
36554/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:30,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche infolge allgemeiner
Körperschwäche“ (niewydolność serca w wyniku ogólnego wyczerpania
organizmu).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 538.

GRZEGORZEK WOJCIECH,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Lipowej pow. żywiecki, stolarz. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

GRZEGÓRZEK WŁADYSŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 8.06.1921 r. w miejscowości Cisiec gmina Węgierska Górka, pow.
żywiecki, zamieszkały Ciscu, z zawodu stolarz. Aresztowany 2.07.1941 r. i
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uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, z obowiązkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 122-123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

GUTGLAS NATAN,
Więzień KL Auschwitz nr 27124.

Urodzony 22.02.1915 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Dawida i
Eugenii Sary z d. Ebesztark, zamieszkały w Makowie Podhalańskim.
Aresztowany i 24.03.1942 r. z getta w Krakowie przetransportowany do KL
Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 27124. Zginął
1.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4251/1942 – potwierdzonego
przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungenödem bei Herzschwäche” (odma płuc przy osłabieniu serca).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1245.

GWÓŹDŹ DOMINIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.07.1898 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn
Adolfa i Zofii z d. Niezgoda, zamieszkały w Petrowicach pow. cieszyński.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie
zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23412/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:29, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 682; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 898.

HABDAS STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1906 r. w Żywcu-Zabłociu, syn Józefa i Julii z d. Dziki.
Egzamin dojrzałości zdał w 1926 r. w Seminarium Nauczycielskim w Białej
Krakowskiej. Jako nauczyciel pracował w Hajdukach Wielkich woj. katowickie
do roku 1939 r. W okresie hitlerowskiej okupacji mieszkał w Żywcu i
zaangażował się w ruchu oporu – w Tajnej Organizacji Narodowej.
Aresztowany 9.09.1942 r. i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a
stamtąd 14.9.1942 r. przetransportowany do więzienia śledczego w
Mysłowicach (przebywał przez jakiś czas w celi nr 1). Po śledztwie, 26.9.1942 r.
przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 25.11.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 42177/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
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godz. 16:46, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 95; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza.

HABOWSKA MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31519.

Urodzona 25.11.1893 r. w Stryszawie pow. suski, córka Andrzeja i Jadwigi z d.
Bogdan, zamieszkała w Stryszawie. Aresztowana i przetransportowana do KL
Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 31519. Zginęła 8.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
14648/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:15,
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. 525; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1106.

HABSBURG ALICJA,
Internowana przez gestapo w Wiśle, wysłana na roboty przymusowe do
Straussbergu.

Urodzona 18.12.1889 r. w Hölö w Szwecji. Jesienią 1911 r.
zamężna z hrabim Ludwikiem Badeni – zamieszkała w
Brukseli. W 1920 r. po śmierci Ludwika, wyszła ponownie za
mąż za arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga – właściciela
dóbr żywieckich i zamieszkała z mężem w Żywcu.
Prowadziła wielką aktywność charytatywną, szczególnie
walcząc o podniesienie stanu opieki zdrowotnej i szkolnictwa
w dobrach żywieckich.
Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej, arcyksiążę Karol Olbracht
Habsburg został aresztowany przez gestapo i umieszczony w więzieniu
policyjnym w Cieszynie. Alicja także związała się z Polskim ruchem oporu –
działając w ZWZ/AK. Prowadziła nasłuch obcych radiostacji, tłumaczyła
komunikaty o akcjach sabotażowych, przewoziła meldunki. W 1940 r. na
polecenie szefa gestapo z Cieszyna, przewieziono Alicję Habsburg (wraz z
córkami) do Wisły. Tam mimo nadzoru policyjnego, nawiązała kontakt z
partyzantami i przewoziła meldunki do punktu kontaktowego w Cieszynie. W
październiku 1942 r. gestapo z Katowic przewiozło ją z rodziną na roboty
przymusowe - do majątku Straussberg k/Wejmaru zarządzanego przez SS.
10.04.1945 r. została wyzwolona przez wojska amerykańskie. Po wojnie, ze
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względu na problemy ze sprawami majątkowymi w Polsce, wyjechała na stałe
do Szwecji. Zmarła 26.11.1985 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 144-146, oprac. S. Dobosz.

HABSBURG KAROL OLBRACHT LOTARYŃSKI,
Więzień w Cieszynie, Neubabelsbergu pod Berlinem,

Urodzony 18.12.1888 r. w Pola k/Triestu – Włochy, syn
arcyksięcia Karola Stefana Habsburga i arcyksiężny Marii
Teresy. Po ukończeniu Technicznej Akademii Wojskowej w
Mödling, wstąpił do wojska austriackiego - był pułkownikiem
artylerii. W listopadzie 1918 r. zgłosił się ochotniczo do armii
polskiej i był kolejno dowódcą twierdzy Grudziądz oraz
dowódcą artylerii w grupie generała Latanika.
Po wojnie wystąpił z wojska w stopniu pułkownika Wojska Polskiego – posiadał
obywatelstwo polskie. 8.11.1920 r. ożenił się z Alicją Baden z d. Ankarcarona.
Odziedziczył największą część dóbr żywieckich wraz z zamkiem. Znany był z
działalności społecznej i filantropijnej, m.in. wspierał polskie stowarzyszenia i
organizacje młodzieżowe, fundował stypendia dla uzdolnionej młodzieży, zaś
wiosną 1939 r. podarował bielskiemu pułkowi 2 ciężkie karabiny maszynowe i
przekazał 100000 zł. na FON. 2.09.1939 r. stawił się do dyspozycji II Pułku
Strzelców Górskich Korpusu Ochrony Pogranicza stacjonującego w Żywcu. Z
tego też powodu jak również wobec odmowy podpisania niemieckiej Volkslisty,
9.11.1939 r. został aresztowany przez gestapo i umieszczony w więzieniu
policyjnym w Cieszynie. W tym więzieniu przebywał do 23.08.1941 r., a
stamtąd przewieziono go do Neubabelsbergu pod Berlinem – skąd zwolniony
został 13.12.1941 r. i otrzymał zezwolenie na pobyt z rodziną w Wiśle.
4.10.1942 r. przewieziono go wraz z rodziną do obozu pracy przymusowej do
Turyngii, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie, w 1947 r. zamieszkał z
rodziną w Krakowie, lecz stan jego zdrowia (szczególnie po przejściach
okupacyjnych) pogarszał się i wymagał intensywnego leczenia, więc wyjechał
do Szwecji, gdzie zmarł 17.03.1951 r. Odznaczony Orderem Polonia Restituta,
Krzyżem Walecznych, Orderem Złotego Runa.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 73-74, oprac. Bożena Husor.

HAŁACIŃSKI JÓZEF,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Żywca, z zawodu inżynier. Aresztowany 25.04.1940 r. – m.in. z
Mieczysławem Mączyńskim, Stawowczykiem, kpt. Niewiadomskim, Julianem
Reimschusselem, Dyaczyńskim, Janem Fucikiem (razem z 45 mieszkańcami
Żywiecczyzny). Wywieziony do obozu koncentracyjnego – nieznana jest nazwa
tego obozu.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

HANKUS JÓZEFA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 89180.
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Urodzona 9.01.1920 r. w Czańcu i w tej miejscowości
zamieszkała. Ukończywszy w latach 1934-1939 szkołę
powszechną, a następnie uczęszczała na jednoroczny kurs
handlowy przy Państwowej Szkole Handlowej w Bielsku.
Podjęła pracę z fabryce „Lenko” w Bielsku. W okresie
okupacji hitlerowskiej, początkowo pracowała w Zakładach
Wełnianych w Kętach, a od 23.09.1943 r. została zatrudniona
jako goniec biurowy w zakładach chemicznych firmy I.G.
Farben w Monowicach koło Oświęcimia.
Zaangażowana w ruchu oporu – żołnierz ZWZ, nawiązała kontakt z więźniami
KL Auschwitz, pomogła ucikinierom z oibozu - przeprowadziła do partyzantki 5
więźniów. Pomimo tego, że uciekinierzy szczęśliwie dotarli do kryjówki
przygotowanej dla nich przez partyzantów z Armii Ludowej, to jednak w jakiś
czas później trzech zbiegłych więźniów naziści ujęli. W czasie śledztwa wyszło
na jaw, że Józefa Hankus pomagała im w ucieczce. Aresztowana 12.10.1944 r. i
osadzona w podziemiach bloku 11 na terenie obozu macierzystego KL
Auschwitz, gdzie przebywała przez pięć tygodni. W listopadzie 1944 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 89180 i uwięziona w
Auschwitz-Birkenau. Przebywała w tym obozie do wyzwolenia obozu
27.01.1945 r. przez Armię Czerwoną. Po wojnie, ze względu na złu stan
zdrowia, w okresie od 1945 r. do 1958 r. nie podejmowała pracy w zakładzie
przemysłowym, lecz przebywała w domu dorabiając szyciem. Od 1958 r.
pracowała jako prezes Spółdzielni Zdrowia w Czańcu, i następne do 1973 r.
także była związana pracą ze Służbą Zdrowia. Pełniła w tym czasie wiele funkcji
społecznych: członek Rady Nadzorczej GS „SCh.” w Porąbce, członek
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czańcu, radna Gminnej Rady
Narodowej w Porąbce, prezes Gminnego Koła ZBoWiD w Porąbce. Zmarła
20.09.1990 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 621; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 76-77, oprac. Maria Wójcik; Relacja
Józefy Hankus z 26.07.1963 r.

HANKUS STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 92309.

Urodzony 29.09.1925 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 92309. Następnie, 7.01.1944 r. wypisany –
prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu lub zwolniony do domu.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 260.

HANZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz, KL Buchenwald, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 10.01.1920 r. w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
13.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114872.
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Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald, i dalej – do KL Bergen-Belsen.
Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył
i odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska brytyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 326.

HEREDA LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.10.1920 r. w miejscowości Kurów gmina Stryszawa, pow. suski,
syn Szczepana i Rozalii z d. Michałek, zamieszkały w Kurowie. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 21.09.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 33443/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Fleckfieber” (nieżyt/katar jelit przy tyfusie plamistym).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 665; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 433.

HERNAS JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 85479.

Urodzony 20.10.1922 r. w Legnicy, syn Bronisławy, zamieszkały w Koszarawie
pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 6.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85479. Zginął 26.04.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19287/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to:
„Darmkatarrh bei Paratyphusverdacht“ (Nieżyt jelit przy podejrzeniu o
paratyfus)
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 246; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1261.

HERNAS KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 51487.

Urodzony 3.10.1909 r. w Koszarawie pow. żywiecki, syn Ludwika i Katarzyny z
d. Lach, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Radostowicach pow.
pszczyński. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 24.07.1942 r.
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zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 51487. Zginął 12.08.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19658/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:05, określenie przyczyny zgonu to: „Herz und Kreislaufschwäche“ (niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 201; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 154.

HEROK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 21343.

Urodzony 1.11.1895 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki.
Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd
przewieziony został do KL Auschwitz, 3.10.1041 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 21343. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 739.

HERZBERG EDWARD,
Wielokrotnie aresztowany przez gestapo.

Urodzony 20.02.1911 r. w Wiedniu w Austrii, syn Filipa i
Józefy z d. Rauch. Do 1930 r. zamieszkiwał wraz z rodziną w
Czechosłowacji, tam w Brnie ukończył czteroklasową szkołę
podstawową i następnie gimnazjum realne. Od 1925 do 1928
r. uczęszczał do Akademii Handlowej także w Brnie. Po jej
ukończeniu, praktykował w fabryce skór.
Praktykę zawodową odbył u swojego ojca - właściciela Fabryki Skór i Pasów
„Siła” (Garbarnia) w Zabłociu – gdzie z rodzicami zamieszkał od 1930 r. W
1940 r. został aresztowany za organizowanie wieczorów dla młodzieży polskiej i
ułatwianie jej ucieczek na Węgry. Ponieważ wina była wątpliwa do
udowodnienia, został zwolniony z więzienia. W czerwcu 1942 r. ponownie
aresztowany – tym razem pod zarzutem sabotażu w Fabryce Skór i Pasów „Siła”
oraz prowadzenie nielegalnej działalności sportowej, skazany na 9 miesięcy
więzienia, a karę odbył w więzieniu w Wadowicach. W 1943 r. znowu
aresztowany pod zarzutem organizacji związków sportowych jednak z powodu
braku dowodów zwolniony. 12.04.1945 r. – już po wyzwoleniu, pracował jako
syn byłego właściciela Fabryki Skór i Pasów „Siła”, został kierownikiem tej
Fabryki. Od tego czasu przenoszony na coraz inne stanowiska w różnych
zakładach Łodygowic i Żywca. Edward wyjątkowo wiele czasu poświęcał
działalności sportowej w zakładach pracy w których pracował jak i w mieście.
Prezesował klubom sportowym, organizując drużyny sportowe oraz imprezy i
zawody sportowe. Zmarł 11.05.1986 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 76-79, oprac. B. Kastelik.

HERZYK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 19.10.1898 r. w Żywcu, syn Józefa i Anieli z d. Mrowiec,
zamieszkały w czasie okupacji w Krakowie-Prokocimiu. Aresztowany i
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uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 8.03.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 13818/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 8:45, określenie przyczyny zgonu to: „Thrombophlebitis nach
Fleckfieber“ (zapalenie zakrzepowe żył po tyfusie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1130; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 296.

HETNAŁ STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 2.05.1920 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Łodygowicach, szewc z zawodu. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w
obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie).
10.04.1942 r. stamtąd przesłany do obozu przejściowego Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

HOJNY MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 27.06.1923 r. w Gierałtowicach gmina Wieprz, pow. wadowicki,
zamieszkała w Zabłociu-Żywiec. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
gdzie zginęła 3.12.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1158; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

HOLLAENDER ABRAHAM,
Więzień KL Auschwitz nr 27130.

Urodzony 15.09.1874 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Markusa i Estery z d. Preis, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Makowie Podhalańskim. Aresztowany i w transporcie z getta w Krakowie
przetransportowany do KL Auschwitz, 24.03.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 27130. Zginął 28.03.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 3805/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:20, określenie przyczyny zgonu to:
„Altersschwäche“ (uwiąd starczy).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 799.

HUBCZAK JAN,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 40 we Frysztacie.
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Mieszkaniec Rychwałdu, gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów
niemieckich w domu Gąsiorków w Rychwałdzie. Przetransportowany przez
gestapo do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do
niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny.
Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV.

HUBCZAK RUDOLF,
Więzień Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Mieszkaniec Rychwałdu, gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. wraz z ojcem Janem i innymi mieszkańcami Rychwałdu - w
związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu
Gąsiorków w Rychwałdzie. Przesłany do niemieckiego obozu dla Polaków –
Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny. Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV.

HUDOWICZ STEFAN, pseud. „Kmita”,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Łodygowic pow. żywiecki, stopień wojskowy porucznik. W
okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu –
żołnierz ZWZ, objął dowództwo tej organizacji w Łodygowicach po Kazimierzu
Baronie. Aresztowany w sierpniu 1944 r. i uwięziony w obozie
koncentracyjnym – którego nazwy nie udało się ustalić. Przeżył obóz.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

HULA FRANCISZEK,
Więzień w Mysłowicach

Mieszkaniec Rychwałdu, gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. wraz z żoną i córką - w związku z zastrzeleniem 8.02.1944 r.
dwóch żandarmów niemieckich w domu Gąsiorków w Rychwałdzie.
Przetransportowani do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie
zwolnieni do domu. Nieznany jest jego dalszy ich los.
Bibliografia: Wł. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta
Groni 1989 – Nr XIV.

HULA ROZALIA,
Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie.

Mieszkanka Rychwałdu, gmina Gilowice, pow. żywiecki. Po aresztowaniu męża
Franciszka, wysiedlona 5.04.1944 r. wraz z córką Wiesławą z własnego domu i
gospodarstwa - w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów
niemieckich w domu Gąsiorków w Rychwałdzie. Przetransportowane do
niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny.
Nieznany jest ich dalszy los.
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Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV.

HULA WŁADYSŁAW,
Więzień w Mysłowicach.

Mieszkaniec Rychwałdu, gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany
26.02.1944 r. - w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów
niemieckich w domu Gąsiorków w Rychwałdzie. Przetransportowany przez
gestapo do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie zwolniony do
domu. Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV.

HULBÓJ PIOTR,
Więzień prawdopodobnie KL Auschwitz.

Urodzony ok. 1917 r. w Rajczy pow. żywiecki syn Adama i
Anny, zamieszkały w Rajczy. W okresie okupacji
hitlerowskiej pracował na kolei – na stacji Czechowice.
Aresztowany w 1942 r. - zabrany przez żandarmów z pola i
wg. oświadczenia rodziny przetransportowany do KL
Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.
Postscriptum. Żona otrzymała od niego w 1942 r. dwa
listy.
Bibliografia: Informacja wnuka – Stanisława Mrowca; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

HUTYRA JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-3064.

Urodzony 14.06.1913 r. w Ujsołach pow. żywiecki, zamieszkały w Ujsołach.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w styczniu 1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E- 3064. Odzyskał
wolność 9.02.1943 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 861.

HUTYRA JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-1000.

Urodzony 9.05.1922 r. w Ujsołach pow. żywiecki, syn Marcina i Marii z d.
Kocoń, zamieszkały w Ujsołach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
9.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1000. Zginął 26.02.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 1677/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
8:30, 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. 770; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 177.

HÜBNER HENRYK ks.,
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Więzień KL Buchenwald.

Urodzony 6.07.1913 r. w Żywcu, syn Alfreda i Walerii z d.
Wrężlewicz. Ukończywszy 8 klasowe Gimnazjum w Żywcu,
studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Działalność duszpasterską rozpoczął jako
wikariusz parafii rzymskokatolickiej w Podwilku na Orawie.
Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, 2.09.1939 r. został
aresztowany i wywieziony do KL Buchenwald.
Wykupiony z obozu przez rodzinę w 1942 r., i wrócił do domu rodzinnego w
Żywcu. Do zakończenia wojny znajdował się pod stałą obserwacją gestapo, a
pracował jako pracownik fizyczny w hurtowni tytoniowej i rozlewni octu. Po
wyzwoleniu, od 1.05.1945 r. znowu wykonywał posługę duszpasterską,
prowadził naukę katechetyczną w Szkole Powszechnej w Żywcu, Kolebach,
Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żywcu. Zmarł w styczniu 1980 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 104-105, oprac. S. Białożyt.

HYLBRYCHT WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 31.12.1894 r. w Żywcu, syn Andrzeja i Marii z d. Szklarski,
zamieszkały w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 14.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
18553/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:26,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 679; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 547.

HYLIŃSKI ADAM,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 20.11.1918 r., zamieszkały w Żywcu, robotnik. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 24.07.1941 r. - zwolniony z
obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123.

HYLIŃSKI KAZIMIERZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.
Urodzony 31.01.1925 r. w Kolebach pow. żywiecki, zamieszkały w Kolebach,
robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przesłany do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
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Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy wyzwolony został
Oświęcim przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

HYLIŃSKI STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 30.06.1923 r. w Kolebach pow. żywiecki, zamieszkały w Kolebach,
robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przesłany do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

ICIEK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.09.1925 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 9.12.1944 r.
Bibliografia: W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

IMMERGUT FRIEDRICH,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.10.1888 r. w miejscowości Zawoja pow. suski, syn Samuela i
Babett z d. Gronner, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie
Słowacji - Lager. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie
zginął 30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26103/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów”, t. 18, s. 603.

JABŁOŃSKI ROMAN,
Więzień KL Auschwitz nr 17356.

Urodzony 28.10.1893 r. w Kleczy Górnej, pow. wadowicki,
syn Szczepana i Anny, mieszkaniec Łękawicy pow. żywiecki.
Przed wybuchem wojny kierownik Publicznej Szkoły
Powszechnej w Łękawicy. Oficer rezerwy WP. Aresztowany i
w transporcie z więzienia Montelupich w Krakowie,
przewieziony do KL Auschwitz, 26.06.1941 r. zarejestrowany
w obozowej ewidencji jako więzień nr 17356. Zginął
29.06.1941 r.
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Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 342; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 73 wykazu).

JAFERNIK WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 85848.

Urodzony 16.01.1903 r. w Sopotni Małej gmina Świnna, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 8.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85848. Odzyskał wolność 15.02.1943 r. –
zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 248.

JAGOSZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 9.03.1900 r. w Łysinie pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości, syn Michała i Reginy z d. Tomaszek. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 12.06.1944 r. o godz. 9:36.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

JAKUBIEC ALOJZY,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 26048.

Urodzony 15.05.1898 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Józefa i Agnieszki z d.
Kwaśna, zamieszkały w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie
okupacji hitlerowskiej działacz organizacji konspiracyjnej lewicowej PPS-WRN.
Aresztowany przez denuncjację 5.01.1942 r., osadzony w areszcie gestapo w
Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 30.01.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26048. Zginął 27.04.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5778/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Nierenentzündung“ (zapalenie nerek).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1278; J. Polak i M. Tomiczek, Bielsko-Biała Straconka, wyd.
Bielsko-Biała 1994 r. s. 66.

JAKUBIEC ALOJZY,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 30.12.1922 r. w miejscowości Bierna gmina Łodygowice, pow.
żywiecki, zamieszkały w Biernej, uczeń. Aresztowany 27.06.1941 r. i uwięziony
w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie).
10.04.1942 r. przesłany do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko
do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany
koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz
III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
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Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

JAKUBIEC ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 85250.

Urodzony 20.04.1893 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki,
syn Jana i Marii z d. Sowa, zamieszkały w Pietrzykowicach. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 85250. Zginął 18.02.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 8665/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 8:20, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie
mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 241; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1157.

JAKUBIEC JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 103974.

Urodzony 19.04.1893 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. Bielski, syn
Michała i Zofii z d. Mędrzak, zamieszkały w Łodygowicach pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.02.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 103974. Zginął 26.07.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 25727/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 13:00, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei
Phlegmone“ (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 287; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 221.

JAKUBIEC JAN FRANCISZEK,
Więzień obozu w Murnau.

Urodzony 16.06.1904 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. W
tej też miejscowości ukończył szkołę powszechną, a dalej
kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w
Białej, gdzie w 1926 r. zdał egzamin dojrzałości. Następnie,
powołany został do służby wojskowej – do Szkoły
Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu
Wołyńskim.
Od 1.09.1928 r. rozpoczął pracę nauczyciel tymczasowy w Złatnej. W 1931 r.,
po zdaniu egzaminu na nauczyciela stałego, od roku szkolnego 1932/33,
pracował w Ujsołach, a od 1935 r. był kierownikiem szkoły w Zadzielu.
Zmobilizowany we wrześniu 1939 r., walczył z najeźdźcą niemieckim w 56
Pułku Artylerii Lekkiej. Pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niemieckiej
niewoli. Jako oficer, wywieziony został do obozu w Murnau (Bawaria Górna)
gdzie przebywał prze 5 lat i 7 miesięcy - do czasu wyzwolenia obozu przez
wojska amerykańskie. 15.04.1945 r. wyjechał do Włoch, skąd wrócił do kraju
13.05.1946 r. i ponownie otrzymał pracę jako kierownik szkoły na Zadzielu
gdzie pracował do czasu, gdy zlikwidowane zostało Zadziele – ze względu na
budowę zapory na Tresnej. Następnie, pełnił wiele funkcji społecznych,
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politycznych, przyjmując także stanowisko z-cy kierownika szkoły w Żywcu do
przejścia na emeryturę w 1972 r. Zmarł 12.12.1989 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 83, oprac. W. Latkiewicz.

JAKUBIEC KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.10.1907 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Karola i
Katarzyny z d. Łodziana, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, gdzie zginął 20.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
23288/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber“ (tyfus plamisty).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 746.

JAKUBIEC LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.08.1908 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
syn Antoniego i Anny z d. Binda, zamieszkały w Pietrzykowicach. Aresztowany
i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 29565/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 8:25, 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. 661, APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1025.

JAKUBIEC MICHAŁ,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1889 r. w Lipowej pow. żywiecki, st. Sierż. WP. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

JAKUBIEC MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 33198.

Urodzony 25.09.1900 r. w Lipowej pow. żywiecki, syn Marcina i Agnieszki z d.
Caputa, zamieszkały w Lipowej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
27.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33198.
Zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14394/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:15, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 169, 650: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 890.
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JAKUBIEC TOMASZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 16.12.1877 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany, wpierw
przebywał w więzieniu gestapo w Katowicach, skąd w transporcie zbiorowym
przewieziono go wraz z 40 innymi więźniami do KL Auschwitz, gdzie zginął w
pierwszej masowej egzekucji jaka odbyła się w tym obozie o godz. 12:00 dnia
22.11.1940 r. Statspolizeileitstelle w Katowicach – w odwet za rzekome „akty
gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach”, sporządziło wykaz
40 mężczyzn (z czterech list) wytypowanych do egzekucji. Wykaz ten podpisał
osobiście Reischführer SS Himmler. Egzekucji dokonano o godz. 12 i trwała 20
minut (patrz BIEGUN ALOJZY – przypis).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 647.

JAMKA ANIELA z d. STYPUŁA,
Więźniarka w Mysłowicach, Polenlagru nr 32 Oderberg.

Urodzona w 1912 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowana wraz z synami
Jerzym i Henrykiem, przetransportowana do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie, przesłana do niemieckiego obozu dla Polaków Polenlagru nr 32 Oderberg - Bogumin. Tam doczekała wyzwolenia obozu.
Rozpoczęła poszukiwania męża niestety bezskutecznie. Wyjechała na Ziemie
Odzyskane, zamieszkała w Dusznikach Zdroju i tam została kierowniczką PURu, prowadziła też restaurację. Kilka lat po wojnie dowiedziała się od mieszkańca
wsi Cięcina o nazwisku Piela, że jej mąż zginął podczas bombardowania obozu
przez aliantów. Wróciła następnie do Milówki z synem Jerzym. Zmarła w 1963
roku.
Bibliografia: H. Jamka Moje wspomnienia (maszynopis) – archiwum prywatne rodziny Jamków; Listy z
Państwowego Muzeum Oświęcim – Brzezinka, Akta SS- Higiene Institut, – archiwum prywatne rodziny
Jamków; Informacja. P. Rypień.

JAMKA HENRYK,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 32 Oderberg.

Urodzony 12.04.1932 r. w Milówce pow. żywiecki, syn
Juliusza i Anieli. Wybuch wojny zastał go wraz z młodszym
bratem i drugą żoną ojca (matka Henryk umarła tuż po
porodzie) na stacji PKP Węgierska Górka, gdzie ojciec z racji
pracy na kolei wynajmował mieszkanie. Zawierucha wojenna
rzuciła go aż pod Lwów, skąd wrócił do Węgierskiej Górki
pod koniec 1939 r.
Po aresztowaniu ojca który zginął w KL Auschwitz, Henryk został przewieziony
wraz z matką i młodszym bratem Jerzym do Żywca na teren Fabryki Solali, a
stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po dwutygodniowym
śledztwie, przewieziono całą rodzinę do niemieckiego obozu dla Polaków Polenlager nr 32 Oderberg - Bogumin. Tam doczekał wyzwolenia przez Armię
Czerwoną. Po wojnie przebywał pod opieką Towarzystwa Braci Szkolnych
„Orlęta” w Dusznikach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnie
przebywał w Państwowym Domu Dziecka w Dusznikach Zdroju, tam uczył się
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w Szkole Handlowej. Po zdaniu egzaminów wrócił do Milówki w 1950 r. i
rozpoczął pracę w Bielskim Przemysłowym Zjednoczeniu Budowlanym. Po
kilku miesiącach pracy dostał wezwanie do odbycia służby wojskowej. W dwa
miesiące po odbyciu służby wojskowej rozpoczął prace w PKP i zamieszkał w
Górnej Milówce.
Bibliografia: H. Jamka Moje wspomnienia (maszynopis) – archiwum prywatne rodziny Jamków; Informacja
P. Rypień.

JAMKA JERZY ANDRZEJ,
Więzień w Mysłowicach, Polenlagru nr 32 Oderberg

Urodzony w maju 1940 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Juliusza i Anieli z d.
Stypuła. Po aresztowaniu ojca wraz ze starszym bratem Henrykiem i matką
został przetransportowany na teren fabryki Solali w Żywcu, a następnie do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z bratem i matką został
osadzony w niemieckim obozie dla Polaków - Polenlager nr 32 Oderberg Bogumin. Tam doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po wojnie wrócił
z matką do Milówki. Skończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Żywcu i następnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim – wykonując zawód renomowanego prawnika.
Bibliografia: H. Jamka Moje wspomnienia (aszynopis) – archiwum prywatne rodziny Jamków; Informacja P.
Rypień.

JAMKA JULIUSZ,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwita nr 114680.

Urodzony 18.08.1906 r. w Milówce pow. żywiecki. Po
ukończeniu szkoły powszechnej w Milówce kontynuował
naukę w gimnazjum w Żywcu. Tam też włączył się w
działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po
odbyciu kursów w Krakowie został kierownikiem na kolei.
Zamieszkał z rodziną przy stacji kolejowej w Węgierskiej
Górce. W kampanii wrześniowej służył pod rozkazami mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w randze plutonowego.
Po reorganizacji oddziału dostał wolną rękę i przedarł się w okolice Lwowa,
gdzie odnalazł żonę z dwoma synami. Po powrocie w rodzinne strony dołączył
do organizującego się ruchu oporu. W jego mieszkaniu był punkt kontaktowy a
zarazem miejsce przechowywania listów i poufnych paczek. Po wykryciu tej
lokalnej siatki ZWZ/AK, został aresztowany i przetransportowany do aresztu
gestapo w Bielsku, a stamtąd 12.02.1943 r. przewieziony w transporcie
zbiorowym do KL Auschwitz i osadzony w bloku 2a oddanym do dyspozycji
Wydziału II Politycznego (Politische Abteilung). Po zakończeniu śledztwa w
dniu 12.04.1943 r. przekazany na „pobyt w obozie” i zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 114680. W okresie od 15.11.1943 r. do
7.09.1944 r. był notowany w aktach jako pracujący w komando Bekleidungs Werkstatten Au I Leder-fabrik.
Bibliografia: H. Jamka Moje wspomnienia (maszynopis); Listy z Państwowego Muzeum Oświęcim –
Brzezinka, Akta SS- Higiene Institut – archiwum prywatne rodziny Jamków; Informacja P. Rypień..
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JANIK ADALBERT,
Więzień Polenlagru nr 82 Pogrzebień.

Urodzony 23.07.1911 r. w Sopotni gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, rolnik.
Aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr
82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginął 23.07.1911 r. – przyczyna
zgonu: gruźlica płuc (Akt zgonu USC nr 4/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

JANIK ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr 83611.

Urodzony 8.10.1922 r. w miejscowości Schwerin - Niemcy, syn Franciszka i
Heleny z d. Siwiec, zamieszkały w Stryszawie pow. suski. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 14.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 83611. Zginął 27.01.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 4237/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:25, 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. 234: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1217.

JANIK FRYDERYK,
Więzień Oflagu VIIA w Murnau.

Urodzony 12.02.1897 r w Węgierskiej Górce pow. żywiecki, syn Franciszka i
Franciszki z d. Kasperek. Ukończywszy szkołę wydziałową w Bielsku, uczył się
w Seminarium Nauczycielskim TSL w Białej i tam zdał egzamin dojrzałości w
1916 r. W okresie pierwszej wojny światowej służył w armii austriackiej, a od
1.11.1919 r. do końca 1921 r. służył w armii polskiej. Wróciwszy z wojska
1.02.1922 r. (w stopniu porucznika rezerwy), podjął pracę nauczyciela w
Moszczanicy. Z dniem 1.09.1926 r. objął posadę kierownika Szkoły II stopnia w
Juszczynie, gdzie pracował do 24.08.1939 r. – do powołania do wojska. Walcząc
w kampanii wrześniowej, 20.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli i był
internowany w Oflagu VIIA w Murnau (Bawaria Górna). Wyzwolony
29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. Powróciwszy do kraju 2.09.1945 r. niemal natychmiast objął stanowisko kierownika szkoły w Juszczynie. Przeżycia
obozowe wpłynęły jednak tak dalece na jego stan zdrowia, że mimo
intensywnego leczenia od grudnia 1945 r. – zmarł 27.03.1947 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 85-86, oprac. W. Latkiewicz.

JANIK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 114681, KL Buchenwald.

163

Urodzony 18.09.1901 r. w Żywcu-Zabłociu. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
114681. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 320.

JANIK KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1909 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Jana i Marii z d. Krzyszkowski, zamieszkały w Sopotni Wielkiej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 7.03.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 14010/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 22:00, 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. 1131: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 488.

JANIK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr E-78.

Urodzony 26.01.1921 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd
przewieziony do KL Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 19870. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 730.

JANIK STEFAN,
Więzień KL Auschwitz nr 33194.

Urodzony 9.11.1913 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pewli Małej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
27.04.1942. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33194.
Zginął 2.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14397/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:24, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 168, 650: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 893.

JANKOWSKI BOGUSŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

164

Urodzony 23.06.1924 r. w Żywcu, zamieszkały Żywcu, uczeń gimnazjum.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), stamtąd od 30.08.1941 r. do
Hermansdorf (k/Bolesławca). 10.06.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

JANKOWSKI WŁODZIMIERZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.
Urodzony 20.01.1923 r. w Żywcu, zamieszkały Żywcu. Aresztowany 2.07.1941
r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki
woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

JANOSZEK EDWARD,
Więzień KL Auschwitz nr 111070, KL Mauthausen.

Urodzony 12.07.1909 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Józefa i
Karoliny. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 26.03.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 111070. Następnie,
13.04.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie doczekał wyzwolenia.
Zmarł 6.10.1978 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 309; Baza danych - Fundacja Ośrodek Karta.

JANOTA ADOLF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 5.05.1919 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn Pawła i Marii z d.
Wyleżuch, zamieszkały w Zabłociu. Aresztowany za uchylanie się od pracy
przymusowej i przetransportowany do KL Auschwitz – przebywał w AuschwitzMonowice). Zginął 21.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
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11969/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:05,
określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Kniegelenkentzündung“ (ogólne
zakażenie organizmu przy zapaleniu stawu kolanowego)
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 27.

JANOTA ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 68923.

Urodzona w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, zamieszkała w Leśnej.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 19.11.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 68923. Zginęła 6.01.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 604.

JANOTA MARIA,
Więźniarka w Legnicy, Wrocławiu, KL Auschwitz nr 64918, KL Sachsenhausen,
KL Plauen.

Urodzona 24.03.1919 r. w Ujsołach pow. żywiecki. Aresztowana 11.10.1943 r.,
kiedy była na robotach w Niemczech, w miejscowości Pevchindorf, za podanie
kromki chleba jeńcowi sowieckiemu. Przebywała w więzieniach w Legnicy i we
Wrocławiu, skąd została przewieziona do KL Auschwitz, 11.10.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 64918. Następnie,
przeniesiona do KL Sachsenhausen, KL Plauen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność
24.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 597; APMA-B Ankieta z dn. 18.05.1970 r. wypełniona osobiście przez Marię Janota (sygn.
Mat./7987, nr inw. 156994).

JANOTA TOMASZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.12.1903 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, zamieszkały w
Leśnej. Przedwojenny społecznik, działacz lewicowy spotykał się w Bystrej z
Ignacym Daszyńskim. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
5.01.1945 r. Dodać należy że zginął w nieznanych okolicznościach na kilka dni
przed ewakuacją więźniów z KL Auschwitz.
Postscriptum: (Ignacy Ewaryst Daszyński zm. 31.10.1936 r. w Bystrej Śląskiej
pow. bielski, polski polityk socjalistyczny, premier rządu lubelskiego w 1918 r.,
publicysta, współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej),
później PPS, w 1929 r. jeden z założycieli Centrolewu).
Bibliografia: W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; Jnformacja J. Murański - siostrzeńca
Tomasza Janoty.

JANUSZ ANTONI,
Zamordowany w Starobielsku.

Urodzony 3.11.1900 r. w Podolszu pod Oświęcimiem, syn
Łukasza i Katarzyny z d. Pyrków. W latach 1919-1922
uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Kętach, a po
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jego likwidacji - w Białej Krakowskiej. Pracę nauczycielską
rozpoczął 1.09.1922 r. w Szkole Powszechnej w Lipniku
Górnym, następnie od 1923 r. do 1926 r. pracował w Szkole
Powszechnej w Czernichowie pow. krakowski.
Po złożeniu w 1926 r. egzaminu kwalifikacyjnego, otrzymał dyplom nauczyciela
szkół powszechnych i pracował jako nauczyciel w Złatnej pod Ujsołami, a
potem w Rajczy pow. żywiecki. Od l.09.1937 r. do wybuchu wojny w 1939 r.
był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Rycerce Dolnej pow. żywiecki. Służbę
wojskową pełnił w Szkole Podchorążych Rezerwy w okresach wakacyjnych.
Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. (stopień wojskowy porucznik) z przydziałem
do 4 Pułku Piechoty, brał udział w kampanii wrześniowej i dostał się do
sowieckiej niewoli. Ostatni list rodzina otrzymała od niego w 1940 r.
Zamordowany 04/05 1940 r. przez NKWD - w egzekucji zbiorowej w
Starobielsku29.
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 350-351; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 80 wykazu); J. Tucholski,
Mord w Katyniu wyd. 1991 r. s. 421.

JANUSZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-406.

Urodzony 31.03.1925 r. w Gilowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Gilowicach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.10.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-406.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 743.

JASEK JAN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1921 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął
18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

JASEK MICHAŁ,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1910 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął
18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

JASEK WŁADYSŁAW,
Więzień w Katowicach.

29

Patrz objaśnienie skrótów i przypisów.
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Urodzony w 1907 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął
18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

JASICKA MARIA, pseud. „Marylka”,
Więźniarka KL Auschwitz nr 15665.

Urodzona 7.09.1914 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki. Po
ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczała do Seminarium Nauczycielskiego
w Żywcu, a następnie podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie. W trzecim roku studiów zmuszona była przerwać naukę z uwagi na
śmierć ojca i ciężkie warunki rodzinne. Podjęła pracę w Chorzowie – pracując
tam do wybuchu drugiej wojny światowej. Od pierwszych dni okupacji
powróciła w rodzinne strony do Żywca i w 1940 r. podjęła pracę jako
nauczycielka w szkole podstawowej w Czernichowie-Tresnej. Zaangażowała się
równocześnie w ruchu oporu – w organizacji ZWZ, kolportowała nielegalną
prasę „Hasło”. Kierowała kilkuosobową grupą której zadaniem było niesienie
pomocy więźniom KL Auschwitz (zbieranie artykułów żywnościowych i
zaopatrywanie w nie więźniów). Skutkiem obserwacji jej działalności przez
gestapo, wiosną 1942 r. została aresztowana i przewieziona do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przesłana do KL Auschwitz, 7.08.1942
r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 15665. Od
15.12.1943 r. wypisana – przeniesiona do innego obozu – prawdopodobnie do
KL Ravensbrück. Odzyskała wolność podczas marszu ewakuacyjnego w głąb
Niemiec. Do domu wróciła początkiem czerwca, lecz nabyta w obozie choroba
gruźlicy płuc spowodowała jej zgon 20.12.1947 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 498; Władysław Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec
1984; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 87, oprac. A. Urbaniec.

JASZCZUROWSKI MICHAŁ,
Więzień KL Płaszów.

Urodzony w 1914 r., zamieszkały w Grzechyni gmina Maków Podhalański,
pow. suski. Nauczyciel Publicznej szkoły Powszechnej w Grzechyni.
Aresztowany i przetransportowany do KL Płaszów. Zginął 8.08.1944 r.
Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r., s. 355.

JASZCZUROWSKI STANISŁAW,
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Więzień KL Auschwitz nr 169302, KL Mauthausen.

Urodzony 8.05.1904 r. w Rajczy pow. żywiecki, zamieszkały w Rajczy.
Aresztowany 22.03.1942 r. - podejrzany o zaangażowanie w działalność
konspiracyjną. Był przetrzymywany w więzieniach w Katowicach i w Bobrku
koło Bytomia, skąd przewieziony do KL Auschwitz, 17.12.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169302. Następnie,
przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 444; APMA-B Ankieta z dn. 28.03.1962 r. wypełniona osobiście przez Stanisława
Jaszczurowskiego (sygn. Mat./3284, nr inw. 45908).

JASZECKO CZESŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.02.1919 r. (są trudności w ustaleniu gdzie się urodził i skąd
pochodził), Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. W związku ze
zgładzeniem w Żywieckim zdrajców i kolaborantów niemieckich (na podstawie
wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego Armii Krajowej) którzy wydali na
śmierć w ręce Niemców zbiegów z obozu oświęcimskiego i partyzantów z Armii
Krajowej, w dniu 14.08.1944 r. przewieziony został do Kocierza
Moszczanickiego i tam zginął (tego samego dnia) w egzekucji zbiorowej. Po
egzekucji, zwłoki ofiar egzekucji odwieziono do spalenia w krematorium KL
Auschwitz.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja w Kocierzu Moszczanickim dnia 14.VIII.1944 r., Karta Groni 1997nr XIX, Żywiec 1997, s. 37; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

JELEŚNIAŃSKI LUDWIK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 15.07.1924 r., zamieszkały w Rajczy, robotnik. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 27.02.1942 r. - zwolniony z
obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123.

JEZIORSKI BRONISŁAW,
Więzień w Żywcu, gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Zamieszkały w Żywcu, starszy brat Roberta i Tadeusza Jeziorskich.
Aresztowany w miejscu pracy w Suchej. Zatrzymanie miało związek z
aresztowaniem braci Świętków i tzw. „nielegalnego rozprowadzania kartek
żywnościowych oraz odzieżowych”. Przewieziony na posterunek policji w
Żywcu, spotkał się tam z aresztowanymi w tym samym dniu: siostrą Eugenię,
Czesławem Kudzią, Anielą (Stefanią?) Supłat oraz Rudolfem Furtakiem pochodzącymi z Żywca. Wszystkich aresztowanych przewieziono do aresztu
gestapo w Bielsku a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z braku
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jednoznacznych dowodów winy, Bronisław po dwóch tygodniach odzyskał
wolność – zwolniony z więzienia.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

JEZIORSKI EUGENIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 15664, KL Oranienburg.

Urodzona 3.07.1924 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki,
zamieszkała w Kamesznicy, siostra braci Roberta i Bronisława Jeziorskich z
Żywca. Aresztowana przypadkowo w połowie marca 1942 r. w mieszkaniu brata
w Żywcu. Sprawa miała związek z aresztowaniem braci Świętków
podejrzewanych o nielegalne rozprowadzanie kartek żywnościowych oraz
odzieżowych. Przetrzymana na posterunku policji w Żywcu, przewieziona do
aresztu gestapo w Bielsku a następnie do więzienia śledczego w Mysłowicach.
Po śledztwie, przesłana do KL Auschwitz, 7.08.1942 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 15664. Następnie, 21.10.1942 r.
wypisana – przetransportowana do KL Oranienburg. Doczekała się wyzwolenia
w kwietniu 1945 r. przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 498; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

JEZIORSKI MICHAŁ,
Więzień KL Sachsenhausen-Oranienburg, KL Neuengamme, KL Dachau.

Urodzony 25.08.1892 r. w Żywcu, syn Józefa i Marcjanny z d.
Ścieszka. W 1912 r. ukończył Szkołę Realną w Żywcu (zdał
egzaminem dojrzałości). Od 17.07.1914 r. wstąpił do I pułku
Legionów Polskich, w latach 1915-1916 służył w armii
austriackiej w stopniu podoficerskim. Przejściowo przebywał
w niewoli rosyjskiej. Służbę w Wojsku Polskim ukończył jako
podporucznik rezerwy. W latach 1919-1921 studiował na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, pracując równocześnie jako zastępca nauczyciela
w Państwowej Szkole Realnej w Żywcu.
Od 1925 do 1928 r. nauczyciel w Państwowym Seminarium Nauczycielskim
Żeńskim w Żywcu. Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela szkół średnich, pracował
do l.09.1937 r., a następnie przyjął obowiązki nauczyciela i kierownika
Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Żywcu. W okresie
międzywojennym rozwijał działalność oświatowo-kulturalną na żywiecczyźnie,
pracował społecznie w Towarzystwie Szkoły Ludowej im. Adama Asnyka, był
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jednym z organizatorów Sekcji Miłośników Ziemi Żywieckiej przy Kole TSL,
był inicjatorem tworzenia Muzeum Ziemi Żywieckiej. Poszukiwał w terenie i
gromadził zabytkowe przedmioty kultury, czyniąc z nich eksponaty dla
otwartego w 1936 r. Muzeum. Od początku okupacji hitlerowskiej, zagrożony
aresztowaniem, przedostał się do Krakowa – do Generalnej Guberni, gdzie
prowadził tajne nauczanie na poziomie średnim. Uczestniczył w ruchu oporu w
szeregach Tajnej Organizacji Wojskowej, później ZWZ, był kolporterem prasy
podziemnej. Aresztowany w 1940 r. w nieznanych okolicznościach i
przewieziony do KL Sachsenhausen-Oranienburg, a stamtąd przesłany do KL
Neuengamme, KL Dachau - tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jaki
więzień nr 20466. Zginął 6.05.1942 r.
Postscriptum. Wg IPN i T. Musioła, Jeziorski Michał figuruje na liście
zamordowanych w zamku Hartheim k/Linzu. Szacuje się, że zamordowano tam
ok. 30000 osób, w tym chorych, inwalidów w ramach programowego zabijania
więźniów dowożonych z obozów w Mauthausen-Gusen i Dachau. Zabijano
gazowym tlenkiem węgla, znanym potocznie jako „czad”.
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo
Polskie”, s. 99; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r., s. 359; W. Augustynowicz, Pamięci prof. Michała Jeziorskiego (1892-1942).
Karta Groni 1985 – Nr XIII; Baza danych IPN; T. Musioł, Dachau 1933-1945; Słownik Biograficzny
Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 90, oprac. W. Latkiewicz; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 185; Zbiory
dokumentów K. Wójtowicza (poz. 85 wykazu); Informacja J. Murańskiego.

JEZIORSKI ROBERT,
Więzień w Żywcu, gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, zginął w egzekucji publicznej
w Żywcu.

Urodzony 20.09.1921 r. w Żywcu. Po ukończeniu szkoły powszechnej,
terminował w zawodzie masarskim u ojca – Stanisława, w Sporyszu k/Żywca.
Podczas okupacji zakład masarski został przejęty przez Niemca, u którego
Robert pracował nadal wraz z ojcem. Zaangażował się w działalność ruchu
oporu - wciągnięty do organizacji konspiracyjnej przez Franciszka Worka, z
którym wymieniali karty odzieżowe na wyroby masarskie (Robert wciągnął do
działalności konspiracyjnej swojego kuzyna Jeziorskiego Tadeusza). Gdy w
związku z „akcją kartkową” aresztowano braci Świętków, Robert także został
aresztowany w połowie marca 1942 r. Aresztowanych przewieziono (mężczyzn
samochodami a kobiety pociągiem) z Żywca do siedziby gestapo w Bielsku.
Stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziono ich do więzienia śledczego w
Mysłowicach, gdzie po posiedzeniu sądu doraźnego, Roberta i Tadeusza
Jeziorskich skazano na karę śmierci. Obaj zostali straceni 2.04.1942 r. w
egzekucji publicznej (wraz dziewięcioma innymi skazanymi) przez powieszenie
na placu targowym w Żywcu. Dziesięć ciał zamordowanych w owej egzekucji,
wywieziono następnie do krematorium w KL Auschwitz – do spalenia.
Postscriptum: W tym też czasie aresztowano: Tadeusza Jeziorskiego,
Bronisława Jeziorskiego, Eugenię Jeziorską, jej kuzynkę Marię Jasicką. Eugenię
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Jeziorską, Marię Jasicką – osoby te przesłano do KL Auschwitz. Bronisława
Jeziorskiego, zwolniono po dwóch tygodniach śledztwa w Mysłowicach.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984;
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

JEZIORSKI TADEUSZ,
Więzień w Żywcu, gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, zginął w egzekucji publicznej
w Żywcu.

Urodzony 24.06.1922 r. w Żywcu. Podczas okupacji pracował w zakładzie
masarskim swojego wuja Stanisława Jeziorskiego, gdzie spotykał się z Robertem
Jeziorskim. W związku z „akcją kartkową” i aresztowaniem braci Świętków,
także aresztowany w połowie marca 1942 r. w Sporyszu. Podzielił los kuzyna –
Roberta tj. w transporcie zbiorowym przewieziono go do więzienia śledczego w
Mysłowicach, gdzie po posiedzeniu sądu doraźnego, Roberta i Tadeusza
skazano na karę śmierci. Obaj zostali straceni 2.04.1942 r. w egzekucji
publicznej (wraz ośmioma innymi skazanymi) przez powieszenie na placu
targowym w Żywcu. Dziesięć ciał zamordowanych w owej egzekucji,
wywieziono następnie do krematorium w KL Auschwitz – do spalenia.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984;
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

JĘDRYSEK SYLWESTER,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 29.12.1905 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn
Mikołaja i Reginy z d. Drobisz, zamieszkały w Zadzielu pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 10.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18273/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:55, 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. 1131: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 271.

JĘDRZKIEWICZ KONSTANTY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.11.1908 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Władysława i Anny z d.
Gawuff, zamieszkały w miejscowości Sidzina pow. suski. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” ne E-5106. Zginął 29.07.1943 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 26141/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
16:50, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung“ (zapalenie
opłucnej).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 633.

JOJKO TADEUSZ ks.,
Więzień w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca - wikariusz (wraz z profesorem gimnazjum Walentym
Augustynowiczem, ks. prałatem Janem Satke, kupcem Zygmuntem Rotterem)
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już 10.09.1939 r. zatrzymany przez hitlerowców jako zakładnik, by
wyeliminować bunt mieszkańców przed wprowadzaniem porządku
okupacyjnego. Przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach. Nieznany dalszy
los tego więźnia.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

JONKISZ MIECZYSŁAW, pseud. „Mietek”, „Antoni”, „Vis”, „Dunikowski”.
Więzień gestapo w Bielsku, w Cieszynie, w Mysłowicach, KL Dachau.

Urodzony 13.10.1912 r. w Lipowej, syn Antoniego i Józefy z
d. Brzezińska. W 1933 r. ukończył Seminarium
Nauczycielskie w Białej, a następnie odbył służbę wojskową
w Szkole Podchorążych 4 pułku Strzelców Podhalańskich w
Cieszynie. Po służbie wojskowej, od 1935 r. rozpoczął pracę
nauczyciela w Szkole Powszechnej w Zadzielu, następnie
uczył w Zabłociu.
Po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego - do 1939 r. był nauczycielem w Szkole
Powszechnej w Oświęcimiu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.,
przeszedł szlak bojowy aż do Janowa Lubelskiego i tam dostał się do
niemieckiej niewoli. Do końca września tegoż roku przebywał w przejściowym
obozie w Krakowie skąd na prośbę dyrektora Browaru Żywieckiego został
zwolniony. Powróciwszy do domu, podjął pracę nauczyciela. 24.04.1940 r.
aresztowany w masowej akcji aresztowań i przetransportowany do więzienia w
Cieszynie, a stamtąd do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przesłany do KL
Mauthausen-Gusen. Dzięki usilnym staraniom rodziny, zwolniony z obozu
początkiem kwietnia 1940 r. Po powrocie do Żywca, pracował jako robotnik w
Garbarni w Łodygowicach. Zaangażował się także w działalność ruchu oporu –
żołnierz ZWZ/AK. Jako oficer rezerwy, był zastępcą kpt. Feliksa Kisiela – dowódcy
inspektoratu bielskiego ZWZ/AK. Był komendantem żywieckiego Obwodu NOW
(Narodowej Organizacji Wojskowej). Przez zdradę, aresztowany 7.10.1942 r. i
przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie i
orzeczeniu wyroku kary śmierci, przesłany w transporcie zbiorowym do KL
Auschwitz wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu
żywieckiego, ze sztabu obwodu oświęcimskiego. Zginął 25.01.1943 r.
(rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w
komorze gazowej krematorium 1).
Bibliografia: J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz,
Oświęcim 1992 r, s. 328; L. Bukojemski, Karta Groni 1993 – Nr XVII, Wyd. TMZŻ, Żywiec 1993; H. Woźniak
– patrz wstęp do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 90-91, oprac. W.
Latkiewicz.

JÓZEFIAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 4.03.1885 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn Leona
i Małgorzaty z d. Kalacz, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Krakowie. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął
10.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29626/1942 –
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:35, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzmuskeldegeneration“ (zawał mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1132: APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1086.

JÓZEFIAK PIOTR,
Więzień KL Auschwitz nr E-502, nr 22679.

Urodzony 12.04.1925 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd
przewieziony został do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-502. Po czterech
miesiącach tj. 20.02.1942 r. zmieniono jego status pobytu w obozie na więźnia
policyjnego 22679. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 133; 747.

JÓZEFIAK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85492, KL Gross-Rosen, KL Oranienburg.

Urodzony 2.04.1898 r. w Stryszawie pow. suski. Aresztowany w Stryszawie
28.12.1942 r., był przetrzymany w więzieniu gestapo w Bielsku, a stamtąd
przwieziony do KL Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 85492. Następnie, przeniesiony do KL Gross-Rosen, i
dalej do KL Sachsenhausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w
których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 1.05.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 247; APMA-B Ankieta z dn. 29.07.1977 r. wypełniona osobiście przez Stanisława Józefiaka (sygn.
Mat./12163, nr inw. 164453).

JURA MARCIN,
Więzień KL Auschwitz nr 112770.

Urodzony 27.10.1904 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. Aresztowany 12.02.1943 r. za przynależność do PPS i uwięziony w
KL Auschwitz, 7.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
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nr 112770. Następnie więziony w KL Buchenwald, KL Nordhausen-Dora i KL
Bergen-Belsen, gdzie doczekał wyzwolenia 15.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 315; APMA-B Ankieta z dn. 9.03.1962 r. wypełniona osobiście przez Marcina Jurę (sygn.
Mat./3181, nr inw. 45805).

JURA MICHAŁ,
Więzień KL Mauthausen nr 13209.

Urodzony 7.09.1901 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Mauthausen, tam zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 13209. Zginął 8.07.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach z KL
Mauthausen nie figuruje.

JURA WIKTOR,
Więzień KL Auschwitz nr 164102.

Urodzony 12.03.1901 r. w Sporyszu – obecnie dzielnica Żywca. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 18.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 164102. Odzyskał wolność 11.02.1944 r. – zwolniony
z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 432.

JURASZ ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.11.1906 r. w Świnnej pow. żywiecki, syn Pawła i Rozalii z d.
Marszałek, zamieszkały w Świnnej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 7.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14006/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:50, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1132: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 484.

JURASZ MARIAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.06.1919 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki, syn
Karola i Agnieszki z d. Kubica, zamieszkały w Pewli Małej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 15.02.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 7744/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:35, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung“ (zapalenie
płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1132: APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 242.

JURASZ WOJCIECH,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1881 r. w Twardorzeczce gmina Lipowa, pow. żywiecki, robotnik.
Aresztowany w początkowym okresie
okupacji
hitlerowskiej
i
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przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

JURASZ WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 26858.

Urodzony 31.01.1913 r. w miejscowości Ostre gmina Lipowa, pow. żywiecki,
syn Józefa i Anny z d. Kublin, zamieszkały w miejscowości Ostre. Aresztowany
i uwięziony w KL Auschwitz, 17.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 26858. Zginął 7.06.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 10187/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 10:35, określenie przyczyny zgonu to: „Kreislaufschwäche bei
Darmkatarrh“ (niewydolność układu krążenia przy katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 158: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1185.

KABAŁA ZDZISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 87772, KL Gross-Rosen.

Urodzony 10.11.1913 r. w Worochcie nad Prutem Huculszczyzna. W 1917 r. wraz z rodzicami przybył na
Żywiecczyznę – do Oczkowa, gdzie ukończył szkołę
powszechną. Następnie, rozpoczął naukę w Państwowym
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Żywcu, a w 1932 r. wstąpił do Męskiej Drużyny Harcerzy
im. K. Pułaskiego. Harcerstwo stało się jego życiową pasją,
chociaż niemniej uwagi poświęcał życiu sportowemu. Brał
udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do
niemieckiej niewoli, z której szczęśliwie w 1940 r. został
zwolniony.
W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu, co było
powodem jego aresztowania w 1944 r. Po przetransportowaniu do KL
Auschwitz, zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 87772,
a po jakimś czasie przeniesiony do KL Gross-Rosen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność.
Powróciwszy z obozu, ponownie z pełnym oddaniem zaangażował się w pracę z
młodzieżą – przejął komendę hufca harcerzy, zamieszkując w Bielsku, gdzie
także pracował w handlu, był kierownikiem sklepu w MHD. Zmarł 18.07.1959
r.
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Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 90, oprac. H. Woźniak; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KACHEL STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 25004, nr E-883.

Urodzony 5.05.1925 r. w Koszarawie pow. żywiecki. Aresztowany i z
posterunku żandarmerii w Przyborowie przewieziony do KL Auschwitz,
22.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25004.
Następnie został więźniem „wychowawczym” nr E-882. W książce stanów
dziennych pod datą 27.03.1942 r. figuruje jako „überstellt” (przeniesiony), ale
bez informacji, dokąd. Brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 765.

KACHEL WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-2931.

Urodzony 19.11.1920 r. w Krzeszowie gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Wojciecha i Marii z d. Bargiel, zamieszkały w Krzeszowie. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie w lipcu 1942 r. został zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2931. Zginął
13.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20051/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Fleckfieber“ (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 856: APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 545.

KACZOR LUDWIK,
Więzień KL Laurahütte.

Urodzony 4.05.1897 r. w Dymitrowie Dużym pow. tarnobrzeski, syn Franciszka
i Józefy. Podczas pierwszej wojny światowej zmobilizowany do armii
austriackiej, walczył na froncie włoskim – nad Piłą. W 1922 r. zakupił majątek
w Sporyszu, włączył się jednocześnie w nurt działalności ruchu ludowego na
Żywiecczyźnie – w Polskim Stronnictwie Ludowym „Piast” i kółkach
rolniczych. Na ostatnim powiatowym zjeździe w 1939 r., wybrany prezesem
Stronnictwa Ludowego w pow. żywieckim. W okresie okupacji hitlerowskiej,
aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Laurahütte do Niemiec,
skąd wrócił dopiero po wojnie w 1945 r. Włączył się natychmiast aktywnie do
odbudowy zupełnie zniszczonego własnego gospodarstwa (przez działania
wojenne), ale zaangażował się także w działalność odrodzonych struktur
organizacji ludowych. Zmarł 25.11.1972 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 125, oprac. J. Janik.

KAJSTURA ADOLF,
Więzień KL Auschwitz nr 172512, KL Mauthausen.
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Urodzony 23.04.1926 r. w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 21.01.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 172512. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 451.

KAJSTURA WIKTOR,
Więzień KL Auschwitz nr 19885.

Urodzony 16.09.1917 r. w Zarzeczu pow. żywiecki. Aresztowany i w
transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz,
4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19885.
„wychowawczy” nr E-93. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 731.

KALIKA WOJCIECH (ADALBERT),
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.04.1921 r. w Koszarawie pow. żywiecki, syn Jana i Anny z d.
Majdak, zamieszkały w Koszarawie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 7.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
13836/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:00,
określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche“
(katar/nieżyt jelit przy wyczerpaniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1133; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 314.

KALISZYŃSKI EUGENIUSZ,
Więzień w Żywcu, gestapo w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 28.01.1908 r. w Krakowie, syn Stanisława i Anny z d. Małecka.
Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im.
Grzegorza Piramowicza w Krakowie. Egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela
szkół powszechnych złożył w 1930 r. W latach 1928-1932 pracował jako
nauczyciel w Szkole Powszechnej w Ujsołach-Cichej pow. żywiecki, od
1.03.1932 r. kierownik Szkoły Powszechnej w Ujsołach. Zaangażowany w
działalność społeczną, prezes Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Ujsołach,
członek Stowarzyszenia Młodzieżowego „Strzelec”30. Za przedwojenną
aktywność społeczną i jako nauczyciel, aresztowany 24.04.1940 r. Wpierw
przetrzymany w areszcie policji w Żywcu, następnie przewieziony do więzienia
gestapo w Cieszynie, a stamtąd do KL Dachau. Po sześciotygodniowej
kwarantannie przetransportowany do KL w Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w
1944 r.
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 369; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 87 wykazu).

30

Patrz objaśnienie skrótów i przypisów.
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KAMIŃSKA GIZELA z d. MOTYKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31532.

Urodzona w 1900 r., zamieszkała w Żywcu – żona Antoniego, matka Janiny,
Kazimiery i Mieczysława. Aresztowana w grudniu 1942 r. wraz z mężem i
dziećmi - za działalność męża w organizacji konspiracyjnej. Przewieziona do
KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 31532.
Po krótkim pobycie w obozie, załamała się psychicznie i zmarła.
Bibliografia: APMA-B – ewidencja i korespondencja.

KAMIŃSKA JANINA po mężu SKUDRZYK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31534, podobozu w Dreźnie.

Urodzona 1.01.1925 r. w Wadowicach, córka Antoniego i Gizeli z d. Matyka.
Ojciec pracował na dworze księcia Habsburga w Żywcu i w tej miejscowości
mieszkała cała rodzina Kamińskich. W grudniu 1942 r. zostali aresztowani za
działalność ojca (Antoniego) w organizacji konspiracyjnej i przewieziona do KL
Auschwitz. Janina zarejestrowana została w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 31534 (jej siostra Kazimiera – 31533). Obie w październiku 1944 r. zostały
przeniesione do KL Flossenbürg – komando Dresden w Dreźnie. Na początku
maja 1945 r. zbiegły stamtąd i powróciły do Wadowic do rodzinnych stron
rodziców. Janina zmarła 1.10.2002 r.
Postscriptum. Piotr Skudrzyk – syn Janiny Kamińskiej po zamążpójściu
Skudrzyk, w marcu 2008 r. przekazał do zbiorów APMA-B wspomnienia o
swojej matce. Według tego tekstu, Janina Kamińska 26.01.1943 r. i ojciec
Janiny - Antoni (numer obozowy nieznany) przeżył pobyt w obozie. W KL
Auschwitz zginęła jego żona Gizela (nr obozowy 31532) i ich syn Mieczysław
(nr obozowy nieustalony).
Bibliografia: Informacja APMA-B.

KAMIŃSKA KAZIMIERA po zamążpójściu ROMAŃCZYK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31533, podobozu w Dreźnie.
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Urodzona 24.07.1921 r. w Żywcu, córka Antoniego i Gizeli z d. Motyka,
zamieszkała w Żywcu, księgowa. Aresztowana wraz z rodzicami i rodzeństwem
i uwięziona w KL Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 31533. W tym obozie pracowała w Schrebstubie –
komando „Kanada”. W październiku 1944 r. wraz z siostrą Janiną przeniesione
do KL Flossenbürg – komando „Dresden” w Dreźnie. Na początku maja 1945 r.
zbiegły stamtąd i powróciły do rodzinnych stron rodziców – do Wadowic.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; APMA-B Ankieta z dn. 27.11.1974 r. (sygn. Mat./10149, nr inw. 160987).

KAMIŃSKI ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1888 r., zamieszkały w Żywcu, mąż Gizeli i dzieci Janiny,
Kazimiery oraz Mieczysława. W okresie przedwojennym i w czasie okupacji
hitlerowskiej (do aretesztowania) zatrudniony na dworze ksiecia Habsburga w
Żywcu. Aresztowany wraz ze swoją rodziną w grudniu 1942 r. za przynależność
do ruchu oporu. Osadzony w KL Auschwitz - przeżył. Brak bliższych danych.
Zmarł w 1962 r. w Bielsku-Białej.
Bibliografia: Informacja szczątkowa z APMA-B.

KAMIŃSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.03.1925 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Weroniki, zamieszkały w Sopotni Wielkiej. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
23541/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:47,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 682; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1027.

KAMIŃSKI MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 152608, KL Neuengamme.

Urodzony 17.02.1911 r. w Sopotni Wielkiej pow. żywiecki, robotnik leśny.
Aresztowany 9.08.1943 r. za przynależność do PPR (gestapo zdobyło listę
członków tej organizacji i aresztowali osoby na niej wpisane).
Przetransportowany do Więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie
przewieziony do KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 152608. Stamtąd 1.17.1944 r. przeniesiony do KL
Neuengamme. Gdy hitlerowcy uznali, że zagraża im zbliżający się front,
ewakuowali więźniów i wówczas transporty te zostały zbombardowane a
więźniowie rozbiegli się do pobliskiego lasu. 15.04.1945 r. przejęci przez
wojska angielskie, odzyskali wolność.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 405; APMA-B Ankieta osobiście wypełniona przez M. Kamińskiego z dn. 2.07.1970 r., (sygn.
Mat./7975 nr inw. 156532); (Z SUPLEMENTU).

KAMIŃSKI MIECZYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.
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Urodzony w 1919 r, mieszkaniec Zywca, syn Antoniego i Gizeli z d. Motyka.
Aresztowany wraz z rodzicami i siostrami Kazimierą oraz Janiną,
przetransportowany do KL Auschwitz i tam zginął – nieznane okoliczności jego
śmierci.
Bibliografia: Informacja szczątkowa z APMA-B.

KAMIEŃSKA JANINA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzona 3.06.1915 r. w Chicago - USA, córka Karola i Anny z d. Wójtowicz,
przed wojną zamieszkała w Częstochowie. Wychowanka Seminarium
Nauczycielskiego w Żywcu. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z bratem
Kazimierzem zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji
konspiracyjnej ZWZ. Aresztowana w Mysłowicach (przebywając u brata) i w
transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie na okres śledztwa
umieszczono ją w bloku 2a31. Po śledztwie, 26.01.1943 r. skierowana na pobyt w
obozie. Zginęła 1.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19358/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie
przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1332; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, 1959 r.; Akt zgonu z dn. 11.05.1943 r.,
informacja bratanicy A. Kamieńskiej.

KAMIEŃSKI KAZIMIERZ, pseud. „Śledź”,
Więzień Oflagu, KL Auschwitz nr 104358. KL Mauthausen-Gusen nr 12248.

Urodzony 4.04.1910 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Karola
i Anny z d. Wójtowicz. W latach 1911 do 1921 przebywał z
rodzicami w USA. Po przyjeździe do Polski – gdy rodzice
zamieszkali w Żywcu, w tej miejscowości uczęszczał do
szkoły powszechnej, następnie do Gimnazjum im. M.
Kopernika w Żywcu, kończąc je w 1928 r. W tymże roku,
zgłosił się do służby wojskowej w Krakowie, a po odbyciu
służby wojskowej, podjął pracę na poczcie w Katowicach,
kończąc jednocześnie - wcześniej rozpoczęte studia w WSH w
Krakowie.
W sierpniu 1939 r. wezwany na ćwiczenia wojskowe, lecz z ćwiczeń tych już
nie wrócił - brał udział w kampanii wrześniowej (p.por. rezerwy piechoty) w 3
pułku psp Bielsko. W okolicach Lubelszczyzny dostał się do niemieckiej niewoli
– internowany w Oflagu Nr XI/B na terenie Niemiec. Dzięki skutecznym
staraniom rodziny, zwolniony do domu pod koniec 1939 r. Od 1940 r. pracował
w Centralnej Targowicy w Mysłowicach. Zaangażował się w działalność ruchu
oporu – w takich organizacjach jak: Polskie Siły Zbrojne, Polskie Oddziały
Partyzanckie, Związek Walki Zbrojnej/AK, zostając komendantem ZWZ na
miasto Mysłowice. Aresztowany wraz z siostrą Janiną 11.01.1943 r. - wskutek
31

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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zdrady. Przewiezieni w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz i tam osadzeni
na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 104358. Wiadomo, że krótko przebywał w bloku 8a.
Od 12.04.1943 r. w transporcie zbiorowym przesłany do KL Mauthausen i dalej
do KL Gusen, gdzie z kolei zarejestrowano go pod nr obozowym 12248
(umieszczony w bloku nr 15). Zginął 8.07.1943 r. w zbiorowej egzekucji jaka
odbyła się w KL Mauthausen - na 45 więźniach ze Śląska.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, 1959 r., s. 192; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 125-126,
oprac. W. Jura; S. Nogaj, Gusen – Pamiętnik Dziennikarza Chorzów 1945 r. t. II, s. 82; informacja córki Alicji Kamieńskiej.

KANIA JAN,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony w 1890 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, rolnik
zamieszkały w Cięcinie, syn Andrzeja i Wiktorii z d. Żurek. Aresztowany w
lipcu 1943 r. za współpracę i pomoc partyzantom. Po tygodniu aresztowano jego
żonę Wiktorię i córkę Rozalię. Po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku,
odesłano ich do więzienia śledczego w Mysłowicach, gdzie decyzją sądu
doraźnego Jan został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Kamesznicy
3.09.1943 r. - przez powieszenie podczas egzekucji publicznej.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; H. Woźniak –
patrz wstęp do nin. książki; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KANIA JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.11.1903 r. w Żywcu, syn Józefa i Agnieszki z d. Pach, zamieszkały
w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 13.05.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19699/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30, 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. 1133; APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 203; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców
Podbeskidzia.

KANIA PAWEŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 40680.

Urodzony 20.01.1906 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Antoniego i Marii
z d. Kania, zamieszkały w Łodygowicach. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 23.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
40680. Zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17487/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:06, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 184, 654; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 981.

KANIA ROZALIA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Ravensbrück, KL Buchenwald.
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Urodzona 23.03.1923 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
córka Jana i Wiktorii z d. Żurek, zamieszkała w Cięcinie. Aresztowana w
sierpniu 1943 r. wraz z matką Wiktorią i siostrą Anną oraz szwagrem
Ferdynandem – a także innymi członkami ruchu oporu oraz osobami nie
zaangażowanymi w ruchu oporu z Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej,
Węgierskiej Górki. Oskarżeni - na skutek donosów o „udzielaniu pomocy
partyzantom”. Wpierw przetrzymani w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd w
transporcie zbiorowym przewiezieni do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
osądzeniu ojca Jana na karę śmierci (egzekucja w Żabnicy), Rozalia pod koniec
października została przesłana do KL Auschwitz, a stamtąd wraz z siostrą Anną
(patrz Dziedzic Anna po drugim małżeństwie Matuszna Anna z d. Kania)
wysłane do KL Ravensbrück, KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność
11.04.1945 r. - wyzwolona przez wojska amerykańskie, powróciła do Cięciny.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

KANIA WIKTORIA z d. Żurek,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 67176.

Urodzona 17.11.1893 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
córka Michała i Franciszki z d. Pawlus, zamieszkała w Cięcinie. Aresztowana w
sierpniu 1943 r. (w tydzień po aresztowaniu męża Jana) wraz z córkami Rozalią
i Anną, zięciem Ferdynandem Dziedzic – a także innymi członkami ruchu oporu
oraz osobami nie zaangażowanymi w ruchu oporu z Kamesznicy, Sopotni Małej
i Wielkiej, Węgierskiej Górki. Oskarżeni - na skutek donosów o „udzielaniu
pomocy partyzantom”. Wpierw przetrzymani w areszcie gestapo w Bielsku, a
stamtąd w transporcie zbiorowym przewiezieni do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po osądzeniu męża Jana na karę śmierci (egzekucja w Żabnicy),
Wiktoria pod koniec października została przesłana do KL Auschwitz,
5.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 67176.
Zginął 14.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34356/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung“ (zapalenie opłucnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 602; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1348; Informacja J. Muriańskiego.

KANIA WOJCIECH,
Więzień obozu jenieckiego, więziony na Słowacji.

Urodzony 1.04.1912 r. w Łodygowicach, pow. żywiecki, syn
Józefa i Katarzyny z d. Duraj. Po Szkole Powszechnej,
uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku.
Po maturze w 1932 r. wstąpił do służby wojskowej. Wpierw
ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych przy 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich (PSP) w Cieszynie, zaś w 1935 r.
Szkołę Podchorążych w Komorowie uzyskując stopień
podporucznika i przydział do 4 PSP w Cieszynie.
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W 1939 r. w stopniu porucznika, jako d-ca kompanii p-panc. 4 PSP brał udział w
walkach w od Pogórza k/Skoczowa po Księżpole – Marki nad Tanwią. W dniach
16.09.1939 r. wzięty do niemieckiej niewoli. Po pierwszej nieudanej ucieczce,
ponowił drugą, udaną, z transportu kolejowego w pobliżu Bieżanowa. Powrócił
w rodzinne strony na Żywiecczyźnie. Zaangażował się w tworzenie komórek
ruchu oporu (ZWZ) w Łodygowicach i Rybarzowicach, nawiązał też kontakty
konspiracyjne z Cieszynem i Karwiną, kolportował ulotki i biuletyny
informacyjne, wydawał własną gazetkę „Przedświt”. 13.01.1940 r. próbował
wydostać się z kraju w okolicach Pilska lecz został aresztowany przez policję
słowacką i po kilku dniach zawrócony na Żywiecczyznę. W tym samym roku,
po świętach Wielkanocnych, udało mu się przekroczyć granicę Rzeszy ze
Słowacją – dostał się do Budapesztu. Zaopatrzony w legalne dokumenty, przez
Jugosławię, Włochy i Liban trafia do Syrii i tam wstąpił do Brygady Strzelców
Karpackich. Jako d-ca baterii brał udział w walkach pod Tobrukiem awansował do stopnia kapitana. W grudniu 1941 r. w bitwie pod Ain El Gazala
został ranny. Po powrocie do zdrowia, od lutego 1942 r. włączył się do dalszych
walk, przerzucany na różne pola bitew, w tym na front włoski z udziałem II
Polskiego Korpusu. Odznaczony m.in.: Krzyżem Virtuti Militari, trzykrotnie
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Italii, Gwiazdą
Afryki, Gwiazdą za wojnę 1939 – 1940, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti
Militari (1967 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981). W
Styczniu 1945 r. awansowany do stopnia majora. W maju 1947 r. wrócił do
Polski. Pracował w centralnych organach państwowych, w komisji przy CUP, w
PKPG. W 1950 r. przeniesiony do rezerwy, jednak do emerytury pracował w
przemyśle materiałów budowlanych. Utrzymywał kontakty z młodzieżą i
harcerzami. Zmarł 5.05.1991 r. awansowany do stopnia ppłka.
Bibliografia: Informacje od rodziny Wojciecha Kani: wnuka - Jakuba Kani z Bielska-Białej, oraz siostrzenicy
Marii Kani – Lach z Oświęcimia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KANTOR KAROL,
Więzień KL Neungamme.

Urodzony w 1901 r., rotmistrz 21 p.u.n. w Równem,
mieszkaniec Żywiecczyzny. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangazowany w ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK.
Aresztowany w 1942 r. p rzetransportowany do KL
Neuengamme. Zginął 3.05.1945 r. podczas ewakuacji
więźniów na jednym ze statków Cap Arcona lub Thiebleck.
Bibliografia: Dokumenty Dariusza Piotrowskiego.

KANTYKA JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej

Urodzony w 1903 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Michała i Anny z d. Pyclik, robotnik tartaczny, wykształcenie podstawowe.
Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. - zginął
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31.12.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem w okolicach Dunajca (według
zeznań świadków i orzeczenia sądu powiatowego w Żywcu).
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Relacja uzyskana od żony Józefa - Julii z d. Kastelik – pozyskana przez B. Srokę; (Z SUPLEMENTU).

KANTYKA TADEUSZ,
Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony w 1920 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Agnieszki z d. Cygonik, absolwent Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w
Żywcu. Po zdaniu matury zgłosił się ochotniczo do wojska i został przyjęty na
podchorążówkę w Zambrowie. Po wybuchu wojny wraz ze swoją jednostką
został skierowany na front. W kilka dni później dostał się do niemieckiej niewoli
i wraz z innymi jeńcami przewieziony do obozu (jenieckiego) najpierw na
terenie Niemiec, a po zajęciu przez Niemców Francji, do innego obozu na
terenie Francji. Latem 1944 r. wraz z ośmioma innymi więźniami uciekł z obozu
i po półrocznej poniewierce na terenie Francji, korzystając z francuskiej
partyzantki przedostał się do Anglii. Zamieszkał w Manchesterze. Tam skończył
studia, uzyskując tytuł inżyniera chemika i po studiach podjął pracę w
tamtejszych zakładach chemicznych. Nie wrócił do kraju.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę – osobista relacja T. Kantyki podczas jego pobytu w
Gilowicach w 2004 r. ; (Z SUPLEMENTU).

KARAŚ ZOFIA,
Więźniarka – kilkakrotnie aresztowana.

Urodzona 6.06.1904 r. w Makowie Podhalańskim, córka
Andrzeja i Marii z d. Gargul. Ukończyła szkołę powszechną
w Suchej, a do gimnazjum uczęszczała w Wadowicach i
Krakowie. Po zdaniu matury, podjęła studia medyczne w
Poznaniu i Krakowie. 22.12.1928 r. obroniła pracę doktorską
w Poznaniu, została lekarzem szkolnym w Chodzieży,
następnie krótko pracowała w Wadowicach i Krakowie.
Początkiem lat 30-tych powróciła do pracy w Suchej. Jako lekarz pracowała z
pełnym poświęceniem, reagowała energicznie na zauważone zaniedbania w
zakresie pomocy społecznej i zdrowotnej. W okresie okupacji hitlerowskiej
nadal pracowała w Suchej, a znając doskonale język niemiecki, umożliwiało jej
to kontakty z władzą okupacyjną, zaś pozyskiwane w ten sposób informacje
przekazywała organizacji konspiracyjnej. Mając co pewien czas możliwość
wyjazdów do Krakowa, angażowała się w dostawy lekarstw dla więźniów KL
Auschwitz i kolportaż ulotek. Za tą to działalność, przez pewien czas była
zatrzymana w areszcie gestapo. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania
konspiracyjne.
Po
aresztowaniu
współuczestników
tych
spotkań
konspiracyjnych (m.in. kuriera J. Urbańca) i wzmożonej inwigilacji przez
gestapo, obawiała się ponownego aresztowania, przesłuchiwania z torturami czy
osadzenia w obozie. Nie mogąc znieść psychicznego napięcia przy ostrzeżeniu o
wchodzącym w rachubę aresztowaniu, zmarła śmiercią samobójczą 26.10.1942
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r. Mieszkańcy i władze miasta uczcili jej pamięć nadając jej imię jednej z ulic w
mieście.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 93-95, oprac. A. Wągiel.

KARCZUGA STANISŁAWA z d. TLAŁKA,
Więźniarka KL Majdanek.

Urodzona 28.08.1935 r., córka Jan i Maria z d. Talik, zamieszkała w Milówce
pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w KL Majdanek. Nieznany jest dalszy
los tej więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

KARETTA JÓZEF ANTONI,
Prawdopodobnie zamordowany przez NKWD.

Absolwent gimnazjum. W 1932 r. wstąpił do ZHP. W 1936 r.
rozpoczął studia na wydziale prawa UJ, lecz studia przerwał w
1937 r. celem obycia służby wojskowej. Od 1937 r. był w
szkole podchorążych w Komorowie i pozostał w wojsku jako
oficer zawodowy. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939
r., uczestniczył w bitwie pod Kutnem, a następnie wycofał się
z wojskiem na Wschód. Prawdopodobnie dostał się do
rosyjskiej niewoli, gdyż rodzina otrzymała informacje że
przebywał w Kozielsku.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 178.

KAROLEWSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 25.01.1903 r. w Krakowie, syn Aleksandra i Anny z d. Strzech. Od
około 1925 r. zamieszkały w Rajczy pow. żywiecki. Pracował w Soli i w Rajczy
na stanowisku dyżurnego ruchu i zawiadowcy stacji kolejowej. W okresie
okupacji pracował w Rajczy. Zaangażował się w działalność ruchu oporu, za co
został aresztowany w połowie lutego 1943 r. i przetransportowany do KL
Auschwitz, gdzie zginął 1.06.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

KARPETA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 25.05.1923 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Józefa i Reginy z d.
Jagos (lub Jagosz), mieszkaniec Milówki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
33217/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:47,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 698; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 217.

KARPETA REGINA z d. JAGOSZ,
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Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 25.03.1891 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Jana i Karoliny z d.
Kocoń, zamieszkała w Milówce. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
gdzie zginęła 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33235/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 17:36, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 698; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 235.

KARPIERZ STANISŁAW,
Więzień KL Płaszów.

Urodzony w 1893 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Płaszów, gdzie zginął w sierpniu
1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KASPEREK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.02.1920 r. w Kocierzu pow. żywiecki, syn Michała i Agnieszki z d.
Kolonko, zamieszkały w Kocierzu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 27.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19312/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche“ (katar/nieżyt jelit przy
osłabieniu fizycznym).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1286.

KASPEREK KAROL,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.09.1924 r. w Kolebach pow. żywiecki, zamieszkały w Kolebach,
robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r.
przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

KASPEREK KAZIMIERZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 4.09.1922 r. w Kolebach pow. żywiecki, zamieszkały w Kolebach,
robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r.
przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
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Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

KASPEREK ŁUKASZ,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 28.01.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki,
zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 9.03.1938 r. do służby wojskowej do
4 psp. w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z
agresorem hitlerowskim na linii: Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria Janów Lubelski - Tomaszów Lubelski. Wzięty 28.09.1939 r. do niewoli
niemieckiej, zbiegł przy sprzyjających okolicznościach podczas transportu do
Niemiec - wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka - na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

KASPRZYCA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.02.1900 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Franciszka i Marii z d.
Stalmach, zamieszkały w Karwinie – Śląsk Zaolziański. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 33234/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 17:36, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod“ (nagły zawał serca).
Postscriptum. Rozstrzelany wraz z 80 innymi więźniami, w tym 8 z
Żywiecczyzny.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 699; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 234.

KASTELIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.10.1910 r. w Gilowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Gilowicach. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940 r. o godzinie
12:00, w pierwszej masowej egzekucji przeprowadzonej w KL Auschwitz. W tej
egzekucji, w ciągu 20 minut rozstrzelano 40 mężczyzn w wieku od 21 do 48 lat,
spośród których 8 pochodziło z Żywiecczyzny. Każdemu z zabitych
sporządzono protokół, podając jako przyczynę – strzał w serce. Taki protokół
był potwierdzony przez lekarza obozowego SS – Hauptstumfürer Popiersch, i
podpisany przez komendanta obozu – Hauptstumfürer Höss. Znane są nazwiska
20 członków komanda egzekucyjnego – obozowych strażników SS. Nazwiska
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skazanych wybrał z 4 list Reichsführer SS Heinrich Himmler a pismo z
wybranymi skazańcami podpisał szef Sipo u. SD Heydrich.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 647.

KĄKOL EMMA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31516.

Urodzona 17.12.1923 r., córka Michała i Reginy z d. Spyrka, zamieszkała w
Stryszawie pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 31516.
Zginęła 22.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35589/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:35, określenie
przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung“ (zapalenie nerek).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 524; APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1083.

KĄKOL JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 3.04.1925 r. w Rajczy pow. żywiecki, zamieszkały w Rajczy,
robotnik. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

KĄKOL MICHAŁ,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 18.04.1918 r. w Nieledwi gmina Milówka, pow. żywiecki,
zamieszkały w Nieledwi. Tak przed wojną jak i w okresie okupacji, pracował na
stacji PKP w Soli pow. żywiecki. Aresztowany 10.01.1944 r. jako podejrzany o
współpracę z partyzantami AK i przetransportowany do więzienia śledczego w
Mysłowicach, a po śledztwie przewieziony do KL Auschwitz. Wyrokiem sądu
doraźnego z 27.01.1944 r. „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do

189

organizacji konspiracyjnej”, skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w
Jeleśni32. Wyrok wykonano 30.01.1944 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; I. Pająk; Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,
Katowice 1998 r., s. 701; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

KEMPLER ABRAHAM,
Więzień KL Auschwitz nr 26393.

Urodzony 7.12.1921 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Salomona i Liby z d. Rieger, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Tarnowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, 5.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
26393. Zginął 18.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2944/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes“ (niewydolność
serca i układu krążenia).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1436.

KĘDZIERSKI STANISŁAW,
Aresztowany i zastrzelony w drodze do aresztu.

Urodzony 4.06.1902 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu-Zabłociu. Aresztowany
29.03.1945 r. pod zarzutem ukrywania w swoim domu zapasów żywności.
Zbiegiem okoliczności - u Stanisława Kędzierskiego (gdy gestapo przyszło
dokonać rewizji mieszkania) przebywali także Roman i Stefan Musiałowie oraz
Antoni Gąsiorowski (narzeczony córki Kędzierskiego). Wymienione osoby
aresztowano pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej, lecz w
drodze na posterunek policji zostali zastrzeleni przez eskortujących ich
gestapowców. Ciała zamordowanych, pozwolono zabrać dopiero następnego
dnia po owej egzekucji i pochować obok kościoła w Zabłociu. Po wyzwoleniu
Żywca przez wojska rosyjskie (5.04.1945 r.), ciała zamordowanych
ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Żywcu - u „Przemienienia
Pańskiego”.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Ostatnia egzekucja w Żywcu – Zabłociu. Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

KĘPIŃSKI WŁADYSŁAW,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 5.11.1877 r. w Wyborgu w Finlandii, syn Ludwika i
Marii z d. Naruszewicz. W 1903 r. ukończył studia prawnicze
na uniwersytecie w Petersburgu. W 1905 r. objął
odziedziczony po stryju majątek w Moszczanicy k/Żywca
(gdzie przebywał do 1940 r.). Od 1907 r. do wybuchu drugiej
wojny światowej był prezesem Powiatowego Związku Kółek

32

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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Rolniczych, przekształconego następnie na Okręgowe
Towarzystwo Rolnicze (OTR).
Wielki społecznik, stale działał w zakresie organizacji i towarzystw rolniczych.
W 1937 r. oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.
Aresztowany 23.04.1940 r. i przewieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL
Mauthausen-Gusen gdzie przebywał do zakończenia wojny. Po wojnie, zgłosił
się do pracy w rolnictwie – pracował na Ziemiach Odzyskanych. W 1947 r.
przeniósł się z żoną do Krakowa. W wieku 70 lat nauczył się pisma Braill’a i
przepisał tym alfabetem kilkanaście książek dla Zakładu Niewidomych w
Laskach k/Warszawy. Zmarł 26.02.1958 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 98-99, oprac. Szczęsna – Maria
Perzyńska.

KITKA KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 151397, KL Ravensbrück.

Urodzony 5.06.1891 r. w Korbielowie gmina Jeleśnia, pow.
żywiecki, syn Wojciecha i Anny z d. Duraj. W młodości
uczęszczał tylko do tzw. szkoły zimowej, gdyż przeważającą
ilość czasu musiał poświęcić pomocy matce – w utrzymani
gospodarstwa rolnego. W latach 1925-1933 r. sprawował
urząd wójta gminy w Korbielowie, a od 1933-1943 r. był
sołtysem gromady Korbielów.
Podczas okupacji hitlerowskiej należał do antyniemieckiej organizacji, mającej
swoją siedzibę w Sopotni Wielkiej. W 1943 r. aresztowany (wraz z Józefem
Janikiem) i uwięziony w KL Auschwitz, 21.09.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 151397. Następnie, 24.08.1944 r.
przeniesiony do KL Ravensbrück. Stamtąd, prawdopodobnie ewakuowany w
głąb Niemiec. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony podczas marszu
ewakuacyjnego. Po powrocie z obozu, jego stan zdrowia po przeżyciach
obozowych stale się pogarszał. Zmarł 4.12.1952 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 402; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 131, oprac. A. Majewski.

KITTNER JAN,
Więzień KL Dachau nr 7371.

Urodzony 7.12.1898 r. w Żywcu, z zawodu rolnik, zamieszkały w Cięcinie
gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki. Aresztowany w początkowym okresie
okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do KL Dachau, gdzie został
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7371. Zginał w tym
obozie 21.12.1940 r.
Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo
Polskie”, s. 112.

KLAUS JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-268.
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Urodzony 21.08.1911 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, zamieszkały w
Soli. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany
w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-268. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 738; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KLAUSNER ABRAHAM,
Więzień KL Auschwitz nr 27176.

Urodzony 3.04.1920 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Hirsza i
Bronisławy Sary z d. Tymberg, zamieszkały w Makowie Podhalańskim
(prawdopodobnie brat bliźniak Arona). Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 25.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
27176. Zginął 18.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5419/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes“ (niewydolność
serca i układu krążenia).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 919.

KLAUSNER ARON,
Więzień KL Auschwitz 27176.

Urodzony 27.06.1915 r. w Makowie Podhalańskim, pow. suski. syn Hirsza i
Bronisławy Sary z d. Tymberg, zamieszkały w Makowie Podhalańskim
(prawdopodobnie brat bliźniak Abrahama). Aresztowany i w transporcie z
Krakowa przewieziony do KL Auschwitz, 25.03.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 27176. Zginał 11.04.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 4849/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 8:55, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche
bei Pneumonie” (niewydolność serca przy zapaleniu płuc).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 349.

KLIMCZAK JAN,
Zamordowany w lokalnym areszcie.

Urodzony ? w Pewli Ślemieńskiej. Pracował na początku okupacji hitlerowskiej
u Niemieckiego osadnika Waseleschena w Gilowicach - jako przymusowy
parobek do koni, skierowany do tej pracy przez żywiecki Arbeitsamt.
Aresztowany razem ze Stefanem Gachem i został osadzony w miejscowym
gminnym areszcie, gdzie przystąpiono od razu do jego przesłuchiwania. Bito go
do utraty przytomności i polewano wodą dla ocucenia. Na drugi dzień podczas
dalszych przesłuchań, gestapowcy powiesili go na strzępach podartych z jego
ubrania - ze związanymi z tyłu rękami, aranżując samobójstwo przez
powieszenie.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - od B. Gąsiorka, kierowcy Amtkomisarza i J. Misika,
pełniący w gminie funkcję tłumacza, także od Stefana Gach, z którym Klimczak był aresztowany; (Z
SUPLEMENTU).

KLINOWSKI JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 23452.
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Urodzony 27.07.1904 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Michała i Heleny
z d. Wojtal, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w miejscowości
Topola pow. Krasnystaw. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony
do KL Auschwitz, 27.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 23452. Zginął 1.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
1794/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50,
określenie przyczyny zgonu to: „Influenza“ (grypa).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 135; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 292.

KLIŚ IZYDOR,
Więzień KL Auschwitz nr 20342.

Urodzony 4.04.1919 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i z aresztu gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz,
1.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20342.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 735.

KLIŚ JAN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1913 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KŁOSOWICZ HENRYK,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 18.09.1912 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice,
pow. żywiecki, syn Feliksa i Justyny z d. Gąsiorek (brat Jana),
zamieszkały w Rychwałdzie. Absolwent w 1935 r.
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. W
latach 1935-1938 studiował w Wyższej Szkole Handlowej w
Krakowie. Zawód nauczyciela wykonywał w roku szkolnym
1938-1939 w Szkole Handlowej w Kozienicach. Oficer
rezerwy 4 psp. w Cieszynie.
Początki okupacji hitlerowskiej zastały go w Rychwałdzie, gdzie pracował jako
listonosz. Aresztowany 25.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym z Żywca
przewieziony do KL Dachau, skąd po sześciu tygodniach przeniesiono go do KL
Mauthausen-Gusen. Po kilkumiesięcznej pracy w kamieniołomach, zimą 1941 r.
został zagazowany.
Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r. s. 195-196; Słownik
Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 135, oprac. Z. Dzikowski; Informacja K. Kłosowicz; W
zachowanych dokumentach KL Mauthausen nie figuruje.

KŁOSOWICZ JAN,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.
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Urodzony 26.04.1908 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki, syn
Feliksa i Justyny z d. Gąsiorek (brat Henryka), zamieszkały w Rychwałdzie.
Aresztowany 25.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym z Żywca przewieziony
wraz z braćmi Henrykiem oraz Kazimierzem do KL Dachau. Po sześciu
tygodniach przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w drugiej
połowie 1940 r.
Bibliografia: Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r. s. 195; Informacja K. Kłosowicz.

KŁOSOWICZ KAZIMIERZ,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
syn Feliksa i Justyny z d. Gąsiorek (brat Jana i Henryka),
zamieszkały w Rychwałdzie. Aresztowany 25.04.1940 r. wraz
z braćmi Janem oraz Henrykiem i w transporcie zbiorowym z
Żywca przewiezieni do KL Dachau. Po jakimś czasie
przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, skąd ponownie
przeniesiony został do KL Dachau.
Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w jakich przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 29.04.1945 r – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r. s. 195-196; Informacja K. Kłosowicz; W zachowanych dokumentach
KL Mauthausen nie figuruje.

KŁÓSAK KORNEL,
Więzień KL Auschwitz nr 22664.

Urodzony 8.04.1903 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Zabłociu.
Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony
został do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień 22664. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 746.

KŁÓSAK STEFAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 30.03.1924 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Zabłociu,
uczeń. Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123-124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.
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KMIOTEK ZOFIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 22649.

Urodzona 15.07.1915 r. w Żywcu, córka Piotra i Kazimiery z d. Jonas,
zamieszkała w okresie okupacji w Cieszynie. W młodości zaangażowana w
działalność harcerską w Cieszynie. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
16.10.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 22649.
Zginęła 30.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42371/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu
organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 505; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 289.

KNAPIK ANDRZEJ,
Więzień – prawdopodobnie KL Auschwitz.

Mieszkaniec Regulic gmina Alwernia, pow. chrzanowski. Aresztowany i
osadzony prawdopodobnie w KL Auschwitz. Przewieziony do Żywca, gdzie
zginął w egzekucji publicznej 2.04.1942 r. – na placu targowym w Żywcu (11
Polaków z grupy sabotażowej - wśród nich 8 mieszkańców Żywca).
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. Książki; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KOBZA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 20131.

Urodzony 10.01.1922 r. w Milówce pow. żywiecki, zamieszkały w Milówce.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przetransportowany
do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień 20131. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 734.

KOCIERZ MARIA,
Więźniarka Polenlagru nr 32 Oderberg – Bogumin.

Urodzona 8.7.1940 r., córka Józefa i Anieli, zamieszkała w Soli-Koczorze gmina
Rajcza pow. żywiecki. Aresztowana i przesłana do niemieckiego obozu dla
Polaków - Polenlager nr 32 Oderberg – Bogumin. Nieznany jest dalszy los tej
więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

KOCIESZ LUDWIK,
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Więzień KL Auschwitz nr 102289.

Urodzony 21.01.1921 r. w miejscowości Nieledwia gmina Milówka, pow.
żywiecki, syn Wojciecha i Barbary z d. Szpak, mieszkaniec Nieledwi.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 15.02.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 102289. Zginął 17.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 8311/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:45, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Lungentuberkulose” (nieżyt/katar jelit przy gruźlicy płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 283; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 803.

KOCOŃ TOMASZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 15.09.1923 r. w Ujsołach pow. żywiecki, zamieszkały w Ujsołach, robotnik.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 8.09.1942 r. - zwolniony z
obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124.

KOCOŃ WAWRZYNIEC,
Więzień KL Auschwitz nr 22320.

Urodzony 14.09.1919 r. w Ujsołach pow. żywiecki, zamieszkały w Ujsołach.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
22320. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 744.

KOCUR ADOLF,
Więzień KL Auschwitz nr E-1514.

Urodzony 27.04.1918 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki, syn
Adolfa i Marii z d. Siemienik, zamieszkały w Zarzeczu. Aresztowany i
uwięziony do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1514. Zginął 3.04.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 4394/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:30, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchitis bei
Darmkatarrh” (zapalenie oskrzeli przez nieżycie/katarze jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 794; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1386.

KOCUR FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-7759.

Urodzony 8.03.1892 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-7759. Zginął 20.04.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1012.
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KOCUR ROBERT,
Więzień KL Auschwitz nr E-1094.

Urodzony 20.12.1918 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki, syn
Józefa i Marii z d. Krzempek, zamieszkały w Zarzeczu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1094. Zginął 16.08.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 21216/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:20, 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. 775; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 216.

KOLBER KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr E-158.

Urodzony 1.11.1911 r. w Wieprzu gmina Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
20119. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 733.

KOLONKO FRANCISZEK,
Więzień obozu jenieckiego, robotnik przymusowy.

Urodzony 1.01.1914 r. w Kocierzu gmina Łękawica, pow. żywiecki, i
zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 15.03.1938 r. do służby wojskowej
w 4 pułku piechoty. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., przydzielony
do 8 kompanii 4 psp. w Cieszynie. Brał udział w walce obronnej na linii Bielsko
- Wadowice - Kraków, dostał się 18.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. W
październiku 1939 r. odzyskał wolność i wrócił do domu. W 1942 r. wysłany
przez Arbeitsamt na przymusowe roboty budowlane do Oświęcimia i tam
przebywał do wyzwolenia w styczniu 1945 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

KOLONKO JAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 6.10.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Powołany 25.03.1938 r. do służby wojskowej w 4 psp. w
Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W walce z
hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria Janów Lubelski - Tomaszów Lubelski, dostał się 30.09.1939 r. do niemieckiej
niewoli. Zbiegł w czasie transportu do obozu jenieckiego i powrócił do domu.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

KOŁACZYK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-485.
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Urodzony 5.10.1906 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz,
pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku
przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 22662. Zginął 26.09.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 746.

KOMOROWICZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 9540.

Urodzony 7.04.1884 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Antoniego i Wiktorii z d. Starzak, zamieszkały w Kamienicy pow. bielski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 29.01.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 9540. Zginął 19.11.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 32225/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 14:00, określenie przyczyny zgonu to: „Urämie”
(mocznica).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 690; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 657.

KONDULA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 125836.

Urodzony 12.04.1906 r. w Korbielowie pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 25.06.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 125836. Zginął 3.09.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 355.

KONIOR EMILIA,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzona 2.07.1925 r. w Międzybrodziu gmina Czernichów, pow. żywiecki,
córka Leona i Zofii z d. Waluś, zamieszkała w Czernichowie. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła 28.07.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 25848/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o
godz. 16:32, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 690; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 340.

KONIOR JAN,
Więzień w Katowicach.
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Urodzony w 1916 r. w miejscowości Lipowa pow. żywiecki, rolnik.
Aresztowany w początkowym okresie
okupacji
hitlerowskiej
i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KONIOR JAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 7.07.1913 r. w Kocierzu Rychwałdzkim pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Zmobilizowany do Wojska Polskiego do 3 psp. w Bielsku,
uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z hitlerowskim
agresorem na odcinku Bielsko – Tomaszów Mazowiecki. Dostał się 26.09.1939
r. do niemieckiej niewoli w okolicach Przeworska. Zbiegł 5.10.1939 r. z obozu
jenieckiego i wrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

KONIOR JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1916 r. w miejscowości Lipowa pow. żywiecki, robotnik lesny.
Aresztowany w początkowym okresie
okupacji
hitlerowskiej
i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KONIOR JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 2.03.1898 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Marcina i Jadwigi z d. Lalik, zamieszkały w Radziechowach.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 23403/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:17, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 889.

KONIOR STANISŁAW,
Więzień w Mysłowicach.

Urodzony w 1925 r. w Ujsołach – Złatnej pow. żywiecki, syn Karola i
Katarzyny z d. Kupczak, zamieszkały w Żabnicy. Tak przed wojną jak i w
okresie okupacji (do aresztowania) pracował jako robotnik leśny. Podczas
okupacji, za pośrednictwem gajowego Szumlasa Franciszka zaopatrywał
partyzantów w żywność. Zdradzony przez konfidenta gestapo, 18.08.1943 r.
został aresztowany (w niedzielę podczas powrotu z kościoła).
Przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie i
wyroku sądu doraźnego - skazującego Stanisława na karę śmierci, przewieziony
wraz z innymi 10 więźniami do Żabnicy, gdzie zginęli 3.09.1943 r. w egzekucji
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publicznej przez powieszenie. Wszyscy straceni byli mieszkańcami okolicznych
wsi.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r. Żywiec 2004 r.; H. Woźniak – patrz wstęp
do nin. Książki.

KORCZYK STANISŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 27.02.1896 w Kętach pow. oświęcimski, mieszkaniec Sporysza pow.
żywiecki. W okresie okupacji hitlerowskiej, dostarczał lekarstwa i kartki na
zakup żywności - do rodzin zajmujących się w Oświęcimiu pomocą dla
więźniów KL Auschwitz. Przez donos o takiej jego działalności, został
aresztowany 23.11.1944 r. i więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie
przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do
KL Auschwitz. Po jakimś czasie odzyskał wolność - zwolniony z obozu.
Bibliografia: Ludzie dobrej woli Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosący pomoc więźniom
KL Auschwitz, pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 r., s. 443; W zachowanych dokumentach APMA-B
nie figuruje.

KOS WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 11.01.1915 r. w Czernichowie pow. żywiecki, syn Jana i Anny z d.
Harężlak, zamieszkały w Czernichowie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 6.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
13574/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:35,
określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche“ (niewydolność
serca i układu krążenia).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 74.

KOWALCZUK JAN, pseud. „Kazek”,
Więzień w Mysłowicach.

Urodzony 19.11.1917 r. w Wojniczu pow. brzeski. W latach 1923-1927
uczęszczał do szkoły powszechnej w Rajczy pow. żywiecki, gdzie rodzice
przenieśli się z pow. brzeskiego - po przejściu ojca na emeryturę. W latach
1923-1935 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Żywcu (tam też zdał
maturę). Następnie, odbył jednoroczną służbę wojskową w Szkole
Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 19371939, był słuchaczem Państwowego Pedagogium w Krakowie i otrzymał
dyplom nauczyciela. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., a po powrocie
w rodzinne strony, przez krótki okres pracował jako nauczyciel w Rycerce
Dolnej. Zwolniony z pracy w szkole, przeniesiony został do wykonywania
pomiarów gruntów w pow. cieszyńskim. Tam, zaangażował się w działalność
ruchu oporu – w szeregach Tajnej Organizacji Wojskowej, a następnie ZWZ/AK
- dowódca placówki w Milówce, kolporter tajnej prasy. We wrześniu 1942 r., na
skutek zdrady, został aresztowany i przewieziony do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie z torturami i osądzeniu przez sąd doraźny na karę
śmierci, prawdopodobnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął
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25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu
żywieckiego, ze sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się
najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w komorze gazowej krematorium
1).
Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 413; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Zbiory dokumentów K.
Wójtowicza (poz. 103 wykazu); Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 113, oprac. W.
Latkiewicz; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

KOWALCZYK JAN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1913 r. w Lipowej pow. żywiecki, robotnik. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KOWALCZYK JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1912 r. w Słotwinie gmina Lipowa, pow. żywiecki, cieśla.
Aresztowany w początkowym okresie
okupacji
hitlerowskiej
i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KOWALSKA WIKTORIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 35347.

Urodzona 12.12.1914 r. w Oświęcimiu, córka Jana i Eleonory, mieszkanka
miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki. Aresztowana
i uwięziona w KL Auschwitz, 15.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 35347. Zginęła 7.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18089/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to:
„Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 529; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 89.

KOWALSKI WACŁAW PIOTR,
Więzień KL Auschwitz nr 1145.

Urodzony 22.09.1906 r. w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, uwięziony w KL Auschwitz,
25.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1145.
Zginął w tym obozie w 1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 30; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KOZIOŁ ANTONI,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 18.07.1901 r. w Dankowicach gmina Wilamowice,
pow. bielski, restaurator, zamieszkały w okresie okupacji w
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Pietrzykowicach pow. żywiecki. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w
Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Zginał w tym więzieniu 30.01.1943 r. Podana
przyczyna zgonu: tyfus plamisty.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 144.

KRAJEWSKI JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 109883.

Urodzony 1.09.1926 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 22.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 109883. Wypisany 21.12.1943 r. – prawdopodobnie przeniesiony do
innego obozu lub odzyskał wolność.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 307.

KRÄMER REGINA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 22.11.1869 r. w Zawoji pow. suski, podczas okupacji hitlerowskiej
zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana w kwietniu 1942 r. i
przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest data i
okoliczności jej śmierci.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

KRAWIEC LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.06.1909 r. w miejscowości Ujsoły pow. żywiecki, syn Laurenta i
Reginy z d. Lach, zamieszkały w okresie okupacji w Chorzowie. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 26.08.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 22826/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod“ (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 658; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 286.

KRAWIEC MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 25003.

Urodzony 27.11.1912 r. w Rycerce Dolnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Karoliny z d. Armata, zamieszkały w Rycerce Dolnej. Aresztowany
i z posterunku żandarmerii w Rajczy przewieziony do KL Auschwitz,
22.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 25003.
Zginął 30.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 650/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 658; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 650.

KRĘCICHWOST ANNA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 12.02.1872 r. w Ujsołach pow. żywiecki, rolniczka. Aresztowana i
wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w
Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginęła 2.01.1943 r. – przyczyna zgonu: rak
żołądka i uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr 13/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

KRĘCICHWOST MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr E-178.

Urodzony 13.06.1906 r. w Ujsołach pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie
z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20139. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 734.

KRÓL JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 19865.

Urodzony 26.09.1921 r. w Zarzeczu pow. żywiecki. Aresztowany i w
transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz,
4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 19865.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 730.

KRUCZEK FRANCISZEK I,
Więzień KL Auschwitz nr 78795, KL Mauthausen.

Urodzony 18.05.1915 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 30.11.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 78795. Następnie, 13.04.1943 r. przeniesiony do KL
Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 231.
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KRUCZEK FRANCISZEK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 31.07.1922 r. w Międzybrodziu Żywieckim, robotnik. Aresztowany
30.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). l0.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

KRUPIAK PIOTR,
Więzień KL Auschwitz nr 85252.

Urodzony 16.06.1914 r. w Stryszawie pow. suski, mieszkaniec Stryszawy.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85252. Zginął 10.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18274/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 8:25, określenie przyczyny zgonu to:
„Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 241; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 272.

KRUTAK WOJCIECH,
Więzień KL Mauthausen nr 119978.

Urodzony 13.12.1901 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki,
syn Wincentego i Karoliny z d. Zeman, zamieszkały w Milówce. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz gdzie przebywał do końca funkcjonowania tego
kombinatu śmierci. 18.01.1945 r. uczestniczył w ewakuacji więźniów - „marszu
śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd wagonami towarowymi
(w transporcie zbiorowym) przewieziony do KL Mauthausen, tam
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 119978. Zginął 6.03.1945
r. o godz. 16:15 w podobozie Ebensee.
Bibliografia: Pismo 10.01.2000 r. z Sonderstandesamt Bad Arolsen.

KRUZIEL LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1945 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

KRZAK JAN,
Więzień Oflagu II c.
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Urodzony 16.07.1892 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, syn Wojciecha i
Małgorzaty z d. Łoboda. Ukończywszy 4 klasy szkoły ludowej, uczył się w
Szkole Realnej w Żywcu, skąd przeniósł się do Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego w Tarnowie - tam w 1913 r. złożył egzamin dojrzałości.
Służbę nauczycielską rozpoczął od 1.11.1913 r. w Kocierzu Rychwałdzkim,
skąd przeniesiony został do rodzinnego Ślemienia. W czasie pierwszej wojny
światowej, w latach 1916-1918 służył w armii austriackiej walcząc na frontach
rosyjskim, włoskim i francuskim. Od listopada 1918 r. do 15.02.1922 r. służył w
armii polskiej. W tym czasie uzyskał stopień porucznika i został odznaczony
Gwiazdą Białoruską, Orlętami i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Z dniem
1.09.1922 r. objął posadę kierownika szkoły w Juszczynie, skąd przeniósł się od
września 1926 r. na równorzędne stanowisko w Ślemieniu i tam pracował do
wybuchu drugiej wojny światowej. 24.08.1939 r. powołany został do czynnej
służby wojskowej - brał udział w kampanii wrześniowej. Po powrocie do domu,
w listopadzie 1939 r. został aresztowany (jako oficer rezerwy) i wywieziony do
Oflagu II c w Woldenbergu/Łambinowic k/Opola, gdzie był więziony do
31.05.1945 r. Po wyzwoleniu, od 1.09.1945 r. objął stanowisko kierownika
Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. Przeżycia obozowe w Oflagu spowodowały
niestety nasilającą się chorobę serca i w konsekwencji zgon 7.10.1946 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 115, oprac. W. Latkiewicz.

KRZAK WILHELM ks.,
Więzień we Wróblowicach, KL Dachau nr 22220.

Urodzony w 28.06.1904 r. w Ślemieniu pow. żywiecki. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. Po studiach
teologicznych, był proboszczem na kresach wschodnich pow. Zaleszczyki,
parafia Chorodenka-Ukraina. Aresztowany 30.06.1940 r. i wpierw więziony we
Wróblowicach, a stamtąd przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 22220. Zginął zagazowany 10.08.1942 r.
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa
1957 r., s. 149; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 160.

KRZEMPEK WIKTOR,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1916 r. w Zabłociu pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 31.10.1942 r. przez zgilotynowanie.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

KRZESAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-1445.

Urodzony 12.02.1921 r. w Korbielowie pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Waś, mieszkaniec Korbielowa. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w
marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1445. Zginął 5.04.1942 r. Według wystawionego aktu
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zgonu nr 4406/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
18:50, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 791; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1396.

KRZESOWIAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 92314, KL Mauthausen nr 51824.

Urodzony 8.09.1907 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany 21.01.1943 r. i w transporcie zbiorowym z Katowic przewieziony
do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako nr 92314.
Następnie, 11.02.1944 r. przesłany do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako
więzień nr 51824. Zginął 10.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 260.

KRZESZOWIAK KAZIMIERZ,
Więzień KL Buchenwald.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Buchenwald - tam zginął. Nieznana jest data i
okoliczności śmierci.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KRZEWSKI FRANCISZEK ks.,
Więzień KL Auschwitz nr 6174, KL Dachau nr 22231.

Urodzony 11.10.1903 r. w Ślemieniu pow. żywiecki. Administrator parafii we
Wróblowicach. Aresztowany 30.06.1940 r. i w transporcie z Krakowa
przewieziony do KL Auschwitz, 9.11.1940 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 6174. Następnie, 12.12.1940 r. przetransportowany do
KL Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22231.
Zginął 12.12.1942 r.
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa
1957 r., s. 149.

KRZYŻOWSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.02.1887 r. w Krzyżowej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn Jana i
Magdaleny z d. Cudzik (lub Cudzich), mieszkaniec Krzyżowej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 15767/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie
płuc i oskrzeli).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 747.

KRZYŻOWSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-923.

Urodzony 20.12.1917 r. w Krzyżowej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn Jana i
Karoliny z d. Waligóra. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 7.01.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-923.
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Zginął 21.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3167/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Wassersucht” (nieżyt/katar jelit przy
puchlinie wodnej serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 767, 1136; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 165.

KUBASIAK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 168078.

Urodzony 28.09.1892 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski,
zamieszkały podczas okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 16.12.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 168078. W zachowanym dokumencie APMA-B pod
datą 27.01.1944 r. odnotowano jego zwolnienie z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 443.

KUBASIAK STEFANIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 29799.

Urodzona 21.01.1897 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, córka
Pawła i Jadwigi z d. Chudziak, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w
Krakowie. Aresztowana i przetransportowana do KL Auschwitz, 19.01.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 29799. Zginęła
5.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19472/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 517; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1444.

KUBASZCZYK LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr 149323.

Urodzony 2.03.1905 r. w Szarem gmina Milówka, pow. żywiecki, zamieszkały
w Kaniowie. Aresztowany 20.06.1943 r. jako „politycznie niepewny”. Osadzono
go w więzieniu w Cieszyie, a stamtąd w transporcie zbiorowym z Katowic
przewieziony do KL Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 149323. Odzyskał wolność 17.09.1943 r. - zwolniony
z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 394; APMA-B Ankieta z dn. 20.07.1973 r. wypełniona osobiście przez Ludwika Kubaszczyka
(sygn. Mat./9501, nr inw. 159634).
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KUBICA SZCZEPAN,
Więzień KL Flossenbürg nr 48488.

Urodzony 8.03.1915 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany i
przetransportowany do KL Gross-Rosen, tam zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 48488. Następnie, przeniesiony do KL Flossenbürg,
gdzie zginął 13.02.1945 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KUBICA TERESA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 38121, KL Ravensbrück.

Urodzona 17.10.1903 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki, i
tam zamieszkała. Aresztowana 2.03.1942 r. w zamian za nieobecnego w domu
syna Karola – po którego przyszła policja. Przetransportowana do KL
Auschwitz, 10.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 38121. Następnie, w sierpniu 1944 r. przeniesiona do KL Ravensbrück.
Znalazła się w grupie więźniarek Ravensbrück, które Niemcy wysłali do Szwecji
wiosną 1945 r. w ramach akcji prowadzonej przez hrabiego Folke Bernadotte i
Szwedzki Czerwony Krzyż.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 540; APMA-B Ankieta z dn. 7.09.1973 r. wypełniona osobiście przez Teresę Kubica (sygn.
Mat./9563, nr inw. 159913).

KUBIELAS JULIAN,
Więzień KL Auschwitz nr 85340, KL Mauthausen.

Urodzony 23.02.1921 r. w miejscowości Las gmina Ślemień, pow. żywiecki.
Aresztowany 23.07.1940 r. w Ślemieniu za przynależność do ZWZ.
Przetrzymano go w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłany do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przewieziony do KL
Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
85340. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 242; APMA-B Ankieta z dn. 21.07.1988 r. wypełniona osobiście przez Juliana Kubielasa (sygn.
Mat./14254, nr inw. 169466).

KUBIELAS JULIAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.01.1899 r. w Lachowicach gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Michała i Anny z d. Siwek, zamieszkały w Żywcu, st. sierżant WP. Redaktor
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pisma „Sikorka” oraz członek organizacji podziemnej która w grudniu 1939 r.
weszła w skład TOW (Tajna Organizacja Wojskowa), a ta w 1940 r. w ramach
„akcji scaleniowej” weszła w skład ZWZ. Aresztowany w Żywcu 12.02.1943 r.
za udział w konspiracji. Uwięziony w KL Auschwitz, gdzie z wyroku
policyjnego sądu doraźnego zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 23417/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
18:22, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod“ (nagły zawał serca).
Postscriptum. W dniu 2.06.1943 r., zginęło w KL Auschwitz 208 osób, spośród
których ponad 20 (w tym kobiety) pochodziło z Żywiecczyzny i z pogranicza
tego regionu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 903; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia
1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004; APMA-B Ankieta z dn. 20.10.1963 r. wypełniona przez Zbigniewa
Kubielasa – syna Luliana (sygn. Mat./4468, nr inw. 47083).

KUBIELAS ZBIGNIEW, pseud. „Orzeł”,
Więzień KL Auschwitz nr 111463, KL Mauthausen nr 13300.

Urodzony 10.06.1922 r. w Żywcu, syn Juliana i Janiny z d.
Szurmiak. Ukończył 6 klas Szkoły Powszechnej a następnie
Gimnazjum i pierwszą klasę Liceum Humanistycznego w
Bielsku. Dalszą naukę przerwał wybuch drugiej wojny
światowej. Ulegając ogólnej psychozie „ucieczki przed
frontem” - uchodził wraz z WP od Żywca na Wołyń.
W połowie października 1939 r. wrócił do Żywca i niemal natychmiast
zaangażował się wraz z kolegami w redagowanie gazetki konspiracyjnej
„Sikorka świergocze” a następnie „Błyskawica”. W grudniu tegoż roku wstąpił
do TOW - następnie włączonej w ZWZ. Skierowany przez Arbeitsamt do pracy
obowiązkowej, wpierw pracował przy regulacji rzeki Łękawki, a potem
przeniesiony do Urzędu Gospodarstwa Wodnego w Żywcu. Pracując w Urzędzie
przy obsłudze centrali telefonicznej, wykonywał dla Ruchu Oporu notatki z
podsłuchanych rozmów telefonicznych – szczególnie prowadzonych przez Szefa
NSDAP w Żywcu ze swoimi zwierzchnikami. Dzięki tym informacjom, wiele
rodzin uniknęło aresztowania, wysiedlenia, bądź wywiezienia do Rzeszy na
roboty przymusowe. Działalność ta - zauważona przez gestapo, spowodowała
jego aresztowanie 12.02.1943 r. za działalność konspiracyjną, osadzono go w
bloku 2a KL Auschwitz, gdzie przebywał do 7.04.1943 r. Przekazany na „pobyt
w obozie” 31.03.1943 r., zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
111463. Następnie, 13.04.1943 r. przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen,
gdzie był więźniem nr 13300. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego i
„wsparciu” przez obozowy ruch oporu, otrzymał w obozie pracę pisarza
blokowego. Dzięki temu, w wielu przypadkach „manipulując” w aktach
osobowych więźniów – wpływał na poprawę ich obozowej doli. Odzyskał
wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Był jednak tak
chory, że wymagał leczenia szpitalnego i tak dostał się w 1946 r. do Włoch. Tam
wcielono go do II Korpusu Brytyjskich Sił Zbrojnych i wywieziony został do
Anglii. Wrócił do kraju dopiero w maju 1947 r. i osiedlił się w Krakowie.
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Kończąc naukę na poziomie średnim - zdał egzamin dojrzałości i podjął studia
na Wydziale Prawa UJ (ukończył je tytułem magistra prawa). Od lipca 1951 r.
powrócił do Żywca, gdzie pełnił wiele różnych funkcji w zakładach
przemysłowych jak i szkolnictwie. W lutym 1961 r. po złożeniu w Krakowie
egzaminu adwokackiego został członkiem Zespołu Adwokackiego w Żywcu.
Warunki zdrowotne – w tym postępująca utrata wzroku, sprawiły, że od
10.06.1977 r. zrezygnował z pracy zawodowej i przeszedł na emeryturę. Zmarł
3.02.1999 r. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem AK, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Walki o
Niepodległość, Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od
1939-1989 r. i inne.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 310; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004;
Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 108-111, oprac. S. Dobosz; APMA-B Ankieta z dn.
26.05.1962 r. wypełniona osobiście przez Zbigniewa Kubielasa (sygn. Mat./3570, nr inw. 46094).

KUBLIN MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 85192.

Urodzony 15.06.1903 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 30.12.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85192. Następnie,
24.06.1944 r. wywieziony do KL Buchenwald. Nieznane są dalsze losy więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 238.

KUBLIN WOJCIECH,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1882 r. w Lipowej pow. żywiecki, robotnik. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

KUCHARSKA KATARZYNA z d. STYC,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 4.04.1860 r. w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 25.10.1942 r. – przyczyna zgonu; uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr
7/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

KUCHARSKI STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.04.1918 r. w Żywcu, syn Karola i Karoliny z d. Ertel, zamieszkały
w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 7.09.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 28923/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:10, określenie przyczyny zgonu to:
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„Darmkatarrh bei
fizycznym).

Körperschwäche”

(katar/nieżyt jelit

przy osłabieniu

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 661; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 399.

KUDZIA ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1899 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie prawdopodobnie
zginął. Brak bliższych danych o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

KUDZIA CZESŁAW,
Zginął w egzekucji publicznej w Żywcu.

Urodzony 12.12.1912 r. w Żywcu, syn Wojciecha i Marii z d. Krupa,
zamieszkały w Żywcu. Ukończył Szkołę Przemysłową w Bielsku. W okresie
okupacji hitlerowskiej pracował jako kasjer i równocześnie zaangażował się w
działalność ruchu oporu – łącznik. Często jeździł po „lewe dokumenty” do
Krakowa, gdzie artysta plastyk Kazimierz Żurek, (pochodzący z Żywca)
podrabiał urzędowe pieczęcie i podpisy. Aresztowany przez policję oraz gestapo
w swoim domu - w Żywcu (w nocy 3/4.03.1942 r.) i przetrzymany w
miejscowym areszcie. Zginął 2.04.1942 r. – w Wielki Czwartek, w zbiorowej
egzekucji na placu targowym w Żywcu. Jedenaście ciał zamordowanych w owej
egzekucji, wywieziono następnie do krematorium w KL Auschwitz – do
spalenia.
Postscriptum. Kazimierz Żurek przeczuwając zagrożenie aresztowania przez
gestapo - uciekł i ukrywał się w bezpiecznym miejscu do końca wojny.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984; Śl.
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

KUDZIA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.11.1908 r. w miejscowości Hucisko gmina Stryszawa, pow. suski,
syn Tomasza i Teresy z d. Gach, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 33221/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 17:44, 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. 221.

KUDZIA FRANCISZEK,
Więzień obozu pracy.

Wysiedlony w 1942 r. z żoną Weroniką i trojgiem dzieci do obozu pracy
przymusowej w Siemianowicach. Przeżyli ciężki pobyt w obozie, lecz żona
Weronika, po powrocie do domu, na skutek okupacyjnych przeżyć popadła w
chorobę i zmarła jesienią 1945 roku. Franciszek zmarł w 1985.
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Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę
SUPLEMENTU).

- osobista

relacja F. Kudzi z 1960 r. ; (Z

KUFEL HELENA,
Więźniarka KL Auschwitz nr E-848.

Urodzona 1.05.1927 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowana w
październiku 1943 r. za działalność konspiracyjną, przetrzymana w areszcie
gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłana do KL Auschwitz, zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka „wychowawcza” nr E-848. Odzyskała
wolność 9.06.1944 r. – zwolniona z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1087; APMA-B Ankieta z dn. 2.02.1976 r. wypełniona przez Stanisława Kubicę - kolegę szkolnego
i sąsiada Heleny Kufel (sygn. Mat./ 10859, nr inw. 162363).

KUFEL JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 34852.

Urodzony 2.02.1898 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Wajda, zamieszkały w Łodygowicach. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
34852. Zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14393/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:27, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 172; 650; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 889.

KUFEL WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 25299.

Urodzony 13.04.1916 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Józefa i Marii z d.
Wajda, zamieszkały w Łodygowicach. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 26.02.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
25299. Zginął 22.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3438/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:05, określenie
przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung” (zapalenie nerek).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 146; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 434.

KULIG EMIL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął, lecz brak informacji o
terminie i okolicznościach jego śmierci.
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Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

KULIG JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 152604, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 24.06.1892 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 28.09.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152604. Następnie,
2.12.1944 r. wywieziony do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków panujących
w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 15.04.1945 r. –
wyzwolony przez wojska brytyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 405.

KULIG ROMAN,
Więzień KL Auschwitz nr 25526.

Urodzony 30.01.1899 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Pawła i Kornelii z d.
Dudzik, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Borku Falenckim pow.
krakowski. Aresztowany i w transporcie z Krakowa przewieziony do KL
Auschwitz, 14.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
25526. Zginął 5.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 813/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:20, określenie
przyczyny zgonu to: „Fleckfieber bei Lungentuberkulose” (tyfus plamisty przy
gruźlicy płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 251; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 813.

KUŁAŚ JAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 30.11.1923 r., zamieszkały w Suchej Beskidzkiej pow. suski, uczeń.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
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Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

KUMOREK HENRYK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.03.1921 r. w Żywcu, syn Wilhelma i Marii z d. Studencka, (bez
stałego miejsca zamieszkania). Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 22.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30918/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:57, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 696; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 894.

KUMOROWICZ JULIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowana i
przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 r. Brak jest innych
danych o tej więźniarce.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

KUMUNIECKI KAROL WOJCIECH33,
Więzień KL Auschwitz nr 8361.

Urodzony 28.10.1893 r. w Żywcu, syn Antoniego i Marii z d. Błaszczyńska,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Warszawie, stopień wojskowy pułkownik. Aresztowany i z więzienia na Pawiaku przetransportowany do KL
Auschwitz, 7.01.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
8361. Zginął 25.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3495/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Herzschwäche” (odma płuc przy
osłabieniu serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 74; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 487; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, s. 328;
Witold Pilecki, Raport „W”.

KUMUNIECKI MICHAŁ,
Zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Urodzony 27.08.1896 r. w Żywcu, syn Antoniego i Marii z d. Błaszczyńska. Już
jako uczeń szkoły realnej w Żywcu należał w latach 1909-1911 do
33

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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konspiracyjnej Szkoły Polskiej. W 1913 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego. W
1914 r. ukończył szkołę podoficerską, a 6 sierpnia tego roku wyruszył wraz z
Oddziałem Żywieckim do Legionów pod rozkazy J. Piłsudskiego.
W 1915 r. wrócił do Żywca i ukończył Szkołę Realną, ale
zaraz też został przymusowo wcielony do wojska
austriackiego i po ukończeniu Szkoły Oficerów Rezerwowych
w Opawie wysłany na front wschodni, gdzie dostał się do
rosyjskiej niewoli. Po powrocie z niewoli w kwietniu 1918 r.
został wysłany na front włoski. Tam, w Udine we Włoszech
nawiązał kontakt z byłymi oficerami i wstąpił do POW.
W grudniu 1918 r. przybył do Żywca w stopniu chorążego i organizował
samodzielny oddział graniczny. Po wycofaniu się z Orawy, brał udział w
walkach na Śląsku. W listopadzie został urlopowany z wojska i podjął studia –
ukończył Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej otrzymując dyplom
inżyniera architekta. Niezwykle pogodny, utalentowany i biegle władającymi
czterema językami realizował także upodobania artystyczne – malarstwo.
Zmobilizowany 3.09.1939 r. w randze kapitana, wyruszył jako dowódca pociągu
pancernego, a dostawszy się na Wschód – tam wzięty do niewoli sowieckiej,
przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. Zamordowany w kwietniu 1940 r.
przez NKWD - w lesie Katyńskim.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 112-113, oprac. M. Kumuniecka-Wilk;
A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r. s. 92.

KUPCZAK ANNA z d. SKRZYP,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 5.12.1879 r. w Sopotnii gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, rolniczka.
Aresztowana i wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr
82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginęła 14.04.1943 r. – przyczyna
zgonu: zapalenie płuc (Akt zgonu USC nr 26/43 z dn. 20.04.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

KUPCZAK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 188487, KL Gross-Rosen nr 4525, podobóz Landshut.

Urodzony 1.12.1914 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany w Opolu 3.07.1943 r. pod zarzutem posiadania broni, do czego się
nie przyznał. W grudniu 1943 r. przeniesiony do więzienia śledczego w
Mysłowicach, a po śledztwie, w maju 1944 r. trafił do bloku nr 11 w KL
Auschwitz. Po kilku dniach - 26.05.1944 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 188487. W sierpniu 1944 r. wywieziony do KL GrossRosen i tam zarejestrowany jako więzień nr 4525, skąd w listopadzie 1944 r.
został osadzony w Landshut (podobóz KL Dachau). Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
5.05.1945 r.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 473; APMA-B Ankieta z dn. 23.09.1969 r. wypełniona na podstawie maszynopisu Jana Kupczaka
(sygn. Mat./7431, nr inw. 155568).

KUPCZAK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85345.

Urodzony 7.02.1929 r. w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85345. Wypisany
9.09.1944 r. – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu lub odzyskał
wolność.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 242.

KURDZIEL MARIA po zamążpójściu SAPIŃSKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31524.

Urodzona 14.04.1920 r. w Żywcu. Aresztowana w grudniu 1942 r. jako
podejrzana o przynależność do AK. Przebywała w więzieniach w Żywcu i w
Bielsku, skąd została przywieziona do KL Auschwitz, 26.01.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 31524. Uczestniczyła
w marszu ewakuacyjnym w styczniu 1945 r., z którego w sprzyjających
okolicznościach udała się jej ucieczka. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; APMA-B Ankieta z dn. 30.06.1965 r. wypełniona osobiście przez Marię Kurdziel (sygn.
Mat./5290, nr inw. 148769).

KUROWSKA FRANCISZKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 67180.

Urodzona 11.01.1903 r. w miejscowości Nieledwia gmina Milówka, pow.
żywiecki, córka Jana i Barbary z d. Motyka, zamieszkała w Nieledwi (żona
Leona straconego w Kamesznicy 3.09.1943 r.). Aresztowana wraz z córkami
Ludwiką (12 lat) oraz Marią (16 lat) i uwięzione w KL Auschwitz. Franciszka
5.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 67180.
Zginęła 5.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33463/1943 –
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).
Postscriptum. Franciszka i Leon Kurowscy, oprócz zamordowanych w KL
Auschwitz córek: Marii i Ludwiki, osierocili piątkę dzieci: Marcina (ur. 1928 r.),
Franciszka (ur. 1931 r.), Bronisława (ur. 1935 r.), Albina (ur. 1937 r.) i Leonię
(ur. 1940 r.).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 602; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 461.

KUROWSKA LUDMIŁA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 67181.

Urodzona 8.11.1926 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Leona i Franciszki,
zamieszkała w Nieledwii. Aresztowana wraz z matką Franciszką oraz siostrą
Marią i uwięziona w KL Auschwitz, 5.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 67181. Zginęła 7.01.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 602; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

KUROWSKA MARIA,
Więzień KL Auschwitz nr 67182.

Urodzona 9.11.1924 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Leona i Franciszki,
zamieszkała w Nieledwii. Aresztowana wraz z matką Franciszką oraz siostrą
Ludwiką i uwięziona w KL Auschwitz, 5.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 67182. Zginęła 17.01.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 602; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

KUROWSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 156796, KL Neuengamme, KL Sachsenhausen.

Urodzony 16.09.1924 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany 24.06.1943 r. za słuchanie audycji zagranicznych stacji radiowych.
Przebywał wówczas w jednej ze wsi w okolicach Opawy, a stamtąd
przetransportowano go do KL Auschwitz, 8.10.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 156796. Następnie, 10.12.1943 r.
przeniesiony do KL Neuengamme i dalej do KL Sachsenhausen. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność 2.05.1945 r. – Armię Czerwoną.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 412; APMA-B Ankieta z dn. 10.03.1968 r. wypełniona osobiście przez Franciszka Kurowskiego
(sygn. Mat./ 6532, nr inw. 153886).

KUROWSKI LEON,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 4.04.1898 r. w Szarem-Suche-Tarliczne, gmina Milówka, pow.
żywiecki, syn Marcina i Magdaleny z d. Bednarz. Uczestniczył w pierwszej
wojnie światowej - został sierżantem w Armii gen. Hallera, członek Narodowej
Demokracji i przewodniczący Koła Hallerczyków w Milówce. W okresie
międzywojennym prowadził własne gospodarstwo rolne w Kiczorze. W okresie
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okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu - komendant placówki
ZWZ/AK w Milówce. Aresztowany na podstawie donosu konfidenta o
konspiracyjnej działalności. Przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a
stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Skazany przez sąd doraźny na
karę śmierci – przewieziony został wraz z dziewięcioma innymi więźniami do
Kamesznicy, gdzie zginął 3.09.1943 r. przez powieszenie w egzekucji
publicznej.
Postscriptum. W KL Auschwitz zginęła jego żona Franciszka oraz dwie córki:
Ludwika i Maria. Po aresztowaniu Leona Kurowskiego i jego żony Franciszki
oraz dwóch córek, resztą młodszych dzieci zaopiekowała się jego siostra Maria
Witos, wdowa, sama mająca sześcioro dzieci – jej mąż Karol Witos, na wieść o
szerokich aresztowaniach (ok. 20 osób), popełnił samobójstwo, wyskakując z
piętra szpitala w Żywcu, gdzie był operowany.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; Informacja J.
Murańskiego.

KUROWSKI WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.03.1924 r. w Szarym gmina Milówka pow. żywiecki, podczas
okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Jabłonkowie – Zaolzie, student. W
młodości bardzo zaangażowany w działalność harcerską w Jabłonkowie, zaś od
rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej – bardzo aktywny uczestnik ruchu oporu.
Aresztowany 23.04.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął
10.03.1944 r.
Bibliografia: Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

KURZYK MARCIN,
Więzień KL Auschwitz nr 160842, KL Mauthausen.

Urodzony 28.10.1909 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 5.11.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 160842 r. Następnie, 11.02.1944 r.
przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 423; APMA-B Ankieta z dn. 20.03.1991 r. wypełniona osobiście przez Marcina Krzyka (sygn. Mat./
16455, nr inw. 171753).

KURZYŃCA MICHAŁ,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Gilowic pow. żywiecki – z zawodu kowal. Aresztowany i
przesłany do obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie udało się ustalić. Brak
innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KURZYNIEC JAN,
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Żołnierz Kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1908 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Reginy z d. Górny, kowal, wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany,
uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął 1.10.1930 r. w walce z
hitlerowskim agresorem w miejscowości Włosienica k/Tomaszowa
Mazowieckiego.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Informacja B. Sroki – pozyskana z dokumentów parafialnych w Gilowicach; (Z SUPLEMENTU).

KURZYNIEC MICHAŁ,
Więzień więzienia w Cieszynie, obozu – nieznana nazwa.

Urodzony w 1901 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Marii z d. Jędrysek, kowal. Aresztowany wczesną wiosną 1940 r za
przechowanie broni i mundurów dwóch polskich żołnierzy z kampanii
wrześniowej - wracających do swoich domów po rozbiciu ich jednostek przez
wojsko niemieckie (udostępnił im także ubrania). Przetransportowany najpierw
do więzienia śledczego w Cieszynie, następnie przewieziony do obozu
koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. Skazany na karę
śmierci, podobno uratował go od śmierci jakiś Niemiec, któremu był potrzebny
kowal.
Postscriptum. M. Kurzyniec przeżył obóz. Po wyzwoleniu, w 1945 r. podjął
pracę wraz z synem w ocalałej ale zdewastowanej kuźni, lecz przeżycia
okupacyjne spowodowały gwałtowne pogorszenie się jego zdrowia. Zmarł w
1950 roku.
Bibliografia: Relacja sąsiadów i jego córki, Antoniny Drobisz – pozyskana przez B. Srokę; (Z
SUPLEMENTU).

KUŚ JAN,
Więzień KL Auschwitz 19875.

Urodzony 3.02.1907 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został
do KL Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień 19875. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 730.

KUŚ KAROL,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 16.10.1916 r., zamieszkały w Międzybrodziu-Żywieckim, robotnik.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 19.09.1941 r.
– zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 123.

KUŚ MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 23684, nr E-693.
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Urodzony 6.09.1918 r. w Rajczy pow. żywiecki. Aresztowany i wpierw
przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL
Auschwitz, 4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
23684, a następnie zmieniono mu zakwalifikowanie na więźnia
„wychowawczego” nr E-693. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z
obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r.,s. 756.

KUŚ-WIERCIGROCH MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 27.07.1930 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowana i
uwięziona KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 719; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KUŚ STANISŁAWA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowana i
przetransportowana do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 719; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KUŚMIERZ FRANCISZEK,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 7.09.1907 r., syn Szczepana i Jadwigi z d. Waszut, zamieszkały w
Kamesznicy – Pietraszynie pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany 12.07.1943 r. za
współpracę z partyzantami AK. Przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a po
kilku dniach przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Skazany
przez sąd doraźny na karę śmierci, przewieziony wraz z dziewięcioma innymi
więźniami do Kamesznicy, gdzie zginął 3.09.1943 r. w egzekucji publicznej –
przez powieszenie. Ciała dziesięciu skazanych i zamordowanych w Kamesznicy,
przewieziono do KL Auschwitz – do spalenia w krematorium.
Postscriptum. W tydzień po aresztowaniu Franciszka Kuśmierza, aresztowano
także jego żonę Stefanię, jej ojca Franciszka Boraka i matką Marią z d.
Kubaszczyk oraz siostrę Annę – brak danych o dalszych losach tych osób.
Aresztowano także matkę Franciszka Kuśmierza - Jadwigę, która zmarła w KL
Auschwitz.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

KUŚMIERZ JADWIGA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona w Kamesznicy pow. żywiecki, matka Franciszka – powieszonego w
egzekucji publicznej w Kamesznicy. Aresztowana w związku z konspiracyjną
działalnością syna. Przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943
r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.
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KUŚMIERZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 21033.

Urodzony 16.12.1906 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku skąd
przetransportowano go do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 21033. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 738.

KUŚMIERZ STEFANIA,
Więźniarka – nieznane miejsce więzienia.

Zamieszkała w Kamesznicy – Pietraszynie pow. żywiecki żona Franciszka.
Aresztowana ze względu na zarzuty stawiane Franciszkowi – działalność
konspiracyjną i pomoc partyzantom. Nieznane jest miejsce więzienia i dalszy jej
los.
Bibliografia: W Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KUŹMA TOMASZ,
Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony 17.12.1890 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki, syn
Macieja i Anny z d. Białorzik, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Peterswald pow. cieszyński (obecnie Petrval k/Karwiny). Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.11.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33204/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:53, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 699; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 204.

KUŹNIK JÓZEF,
Więzień obozu jenieckiego, robotnik przymusowy.

Urodzony 19.02.1912 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki,
zamieszkały w Łękawicy. Powołany w sierpniu 1939 r. do 3 psp. w Bielsku,
uczestniczył w kampanii wrześniowej – walczył z Niemcami na odcinku
Cieszyn – Bielsko – Wadowice - Kielce aż do Łańcuta. Dostał się do
niemieckiej niewoli i przy dogodnych okolicznościach po dwóch tygodniach
uciekł z transportu niemieckiego i wrócił do domu. W 1940 r. wysłany został
przez Arbeitsamt do Niemiec na roboty przymusowe – do miejscowości
München, gdzie doczekał się wyzwolenia w 1945 r. przez wojska alianckie.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

KWAK STANISŁAW,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.
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Urodzony 15.03.1914 r. w Żywcu, syn Jakuba i Michaliny z d.
Bydlińska, mieszkaniec Żywca, ekonomista. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. W
okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność
ruchu oporu - członek TON. Współpracował z plastykiem
Kazimierzem Żurkiem, zamieszkałym w Krakowie - w
zakresie podrabiania urzędowych pieczęci i podpisów.
Zdekonspirowany wcześniej ukrywał się w Kocierzu (góra i
przełęcz pomiędzy Żywcem a Andrychowem) wraz z innym
członkiem TON-u - Antonim Ścieszką.
W dniu 24.08.1942 r. mieli zamiar przekroczyć granicę z Generalną Gubernią,
jednak przez zdradę aresztowało ich gestapo i przetransportowani zostali do
więzienia śledczego w Mysłowicach gdzie przebywał od 6.08.1942 do 14.08.1942
r. Po śledztwie, Stanisław został przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął
25.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42176/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:46, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 94; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta
Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia
1945 r., Żywiec 2004 r.; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 189.

KWAK ZYGMUNT,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 23.01.1923 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu, uczeń. Aresztowany
1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

KWAŚNA MARIA,
Więźniarka gestapo w Rybniku.

Urodzona w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowana i
przetrzymywana w więzieniu w Rybniku - tam zginęła w 1944 r., lecz nieznane
są okoliczności jej śmierci.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

LACH MARIA z d. BYSKO,
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Więźniarka KL Auschwitz nr 49799.

Urodzona 21.01.1913 r. w Sporyszu pow. żywiecki, córka Szymona i Katarzyny
z d. Cieślik, zamieszkała w Sporyszu. Aresztowana i transportem z rejencji
katowickiej przewieziona do KL Auschwitz, 13.07.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 49799. Zginęła 8.12.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 33761/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to:
„Beiderseitige Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 566; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 757.

LACH WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.02.1898 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Józefa i Karoliny z d.
Wiercigroch, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 15537/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:45, 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. 1137; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 525.

LACHENDRO JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.06.1911 r. w Inwałdzie gmina Andrychów, pow. wadowicki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 4.08.1942 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

LACHENDRO STANISŁAW,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1912 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie
zginął 1.11.1941 r. – stracony przez zgilotynowanie.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 32.

LASZCZAK ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1915 r., mieszkaniec Żywiecczyzny. Brał udział w kampanii
wrześniowej w 1939 r. jako starszy strzelec 45 psk. w Równem. W okresie
okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK.
Aresztowany 29.09.1942 r. i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął w 1943 r.
Bibliografia: Dokumentacja Dariusza Piotrowskiego z MCK W Żywcu; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

LASZCZAK JÓZEF,
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Więzień w Mysłowicach.

Urodzony 19.03.1921 r. w Szczyrku pow. bielski, zamieszkały w Ustroniu pow.
cieszyński. Jako żołnierz Gwardii Ludowej, razem z Ludwikiem Gawlikiem brał
udział w akcjach „uprzykrzających życie” osadnikom niemieckim w
Międzybrodziu Bialskim. W starciu z Niemcami obaj zostali ranni i wówczas
Ludwik Gawlik dostał się w ręce Niemców, natomiast Józefowi Laszczakowi
udało się dotrzeć do bazy partyzanckiej. Po wyleczeniu, brał udział w następnej
akcji w sierpniu 1943 r. - dostał się w ręce Gestapo i przewieziony został do
Mysłowic. Wyrokiem sądu doraźnego z 27.01.1944 r. skazany na śmierć, wyrok
wykonano 31.01.1944 r. – zginął wraz z dziewięcioma więźniami straconymi w
publicznej egzekucji w Jeleśni.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV,; I. Pająk: Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,
Katowice 1998 r., s.701; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

LASZCZAK KAZIMIERZ,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 4.09.1912 r. w Krakowie. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażował się w działalność ruchu oporu - należał do oddziału partyzanckiego
Gwardii Ludowej im. Józefa Magi, dowodzonego przez Leona Laska. Podczas
akcji 10.08.1943 r. w Międzybrodziu Bialskim na gospodarstwo niemieckiego
kolonisty, został ciężko ranny, lecz uniknął aresztowania przez gestapo. Po
krótkiej rekonwalescencji, powrócił w to samo miejsce akcji i wówczas został
aresztowany. Przetransportowany wpierw do aresztu gestapo w Bielsku a
stamtąd do KL Auschwitz - blok 11. Wyrokiem sądu doraźnego, skazany został
na karę śmierci. Wyrok wykonano 2.03.1944 r. – zginął wraz z ośmioma innymi
skazanymi w publicznej egzekucji w Gilowicach.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988r.; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Śl.
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

LASZCZAK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.09.1906 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Jakuba i Marii z d. Pasierb, zamieszkały w miejscowości Ostre
gmina Lipowa, pow. żywiecki. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany
w ruchu oporu. Aresztowany w noc sylwestrową 31.12.1942 r. i wpierw
przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL
Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
15642/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:10,
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. 1137; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 626.

LASZCZAK PIOTR,
Więzień KL Auschwitz.
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Zamieszkały w Twardorzeczce gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w do KL Auschwitz, gdzie prawdopodobnie zginął.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

LASZCZAK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.01.1913 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Marcina i Anny z d. Cholewik, zamieszkały w Radziechowach.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 24.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 10749/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1137; APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 249.

LATKIEWICZ WŁADYSŁAW,
Więzień KL Dachau nr 6674, KL Mauthausen nr 4048, KL Gusen nr 43491.

Urodzony 4.09.1900 r. w Ruzdwianach pow. Trembowla woj.
tarnowskie, syn Michała i Julii z d. Skowrońska. Egzamin
dojrzałości zdał 10.10.1919 r. w Seminarium Nauczycielskim
w Tarnopolu. Pierwszą pracę nauczycielską rozpoczął w
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, gdzie pracował
do 15.04.1922 r. wykonując obowiązki nauczyciela
tymczasowego w Smolnikach, Radowie pow. gnieźnieński, a
następnie w Słońcu pow. inowrocławski.
Od 15.04.1922 r. przeniósł się do Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
podejmując pracę w pow. żywieckim - otrzymał posadę nauczyciela
tymczasowego w Kukowie, a następnie od 1.09.1922 r. w Żywcu – w Szkole
Powszechnej, gdzie pracował do 31.08.1926 r. W tym czasie złożył egzamin
kwalifikacyjny. Pracował też społecznie jako skarbnik Ogniska ZNP, członek
Zarządu Oddziału Powiatowego. Od 1.10.1926 r. został przeniesiony do
siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Gilowicach, a po roku pracy objął
stanowisko kierownika. Uzupełniając wykształcenie - kończył Wyższy Kurs
Nauczycieli (1931/1932) i następnie w latach 1936/1938 Państwowy Instytut
Nauczycielski w Warszawie. Okupacja hitlerowska zastała go w Gilowicach,
gdzie od 1.10.1939 r. po powrocie z ewakuacji wraz z pozostałym gronem
nauczycieli – przymuszony był pracować według reguł nauczania ustalonych
przez władze okupacyjne. Aresztowany w tzw. „drugiej grupie” aresztowanych
tj. 24.04.1940 r. Wywieziony w transporcie zbiorowym do KL Dachau,
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6674. Stamtąd, przesłany
do KL Mauthausen i oznaczony jako więzień nr 4048. Następnie, przeniesiony
do KL Gusen i oznaczony jako więzień nr 43491. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność.
Powrócił z obozu 21.06.1945 r., a już od 1.09.1945 r. objął stanowisko
kierownika szkoły w Żywcu. Poświęcił też dużo czasu by dokumentować
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zbrodnie hitlerowskie na Żywiecczyźnie (publikacje na ten temat w „Karcie
Groni”). Szczególnie dużo pamięci poświęcił ofiarom egzekucji publicznych na
Żywiecczyźnie – w Żywcu, Żabnicy, Kamesznicy, Jeleśni, Gilowicach,
Kocierzu Moszczanickim, oraz rozstrzelanym w ostatnich dniach okupacji w
Zabłociu. Zmarł w 1986 r.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r.,
s. 121-122, oprac. Jadwiga Stankiewicz.

LAUFER ISAK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 3.01.1895 r. w Lachowicach gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Chaima i Pesse z d. Fleischer, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej we
Francji – Paryż. Aresztowany przez policję okupacyjną i w transporcie
zbiorowym Żydów z Francji, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął
17.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31097/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:35, określenie
przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Pneumonie” (nieżyt/katar jelit przy
zapaleniu płuc).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 1091.

LECHOWICZ HENRYK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.10.1909 r. w Plesch – Rumunia, syn Józefa i Adeli z d. Linder,
zamieszkały w Sporyszu pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
23371/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:06,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 857.

LEJBOWICZ LUDMIŁA z d. COPIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 50652.

Urodzona 6.04.1894 r. w powiecie Morawska Ostrawa, córka Andrzeja i Heleny
z d. Maliszek, mieszkanka Żywca. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
30.07.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 50652.
Zginęła 6.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33688/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 14:50, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 570; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 684.

LEMPART JAN FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 30.09.1900 r. w Krakowie, syn Michała i Marii z d. Suszek,
zamieszkały w miejscowości Rycerka Górna gmina Rajcza, pow. żywiecki.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.02.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 8674/1943 – potwierdzonego przez lekarza
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obozowego, zmarł o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei
Furunkulose” (ogólne zakażenie organizmu przy ropniu).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1166.

LEO JAN,
Więzień prawdopodobnie w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- prawdopodobnie przetrzymany w więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r.
zwolniony z więzienia – odzyskał wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

LEŚNIAK LEON,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.04.1916 r. w Stryszawie pow. żywiecki, syn Wincentego i Anny z
d. Sikora, zamieszkały w Stryszawie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 23.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
24247/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:10,
określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1137; APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 247.

LEŚNIAK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.11.1919 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Antoniego i
Anny z d. Rabka, zamieszkały w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 2.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 11989/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 20:20, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1487.

LEŚNIAK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 29.01.1903 r. w Stryszawie pow. żywiecki, syn Andrzeja i Anny z d.
Kachla, zamieszkały w Stryszawie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 27.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11958/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung” (zapalenie nerek).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów”, t. 8, s. 1456.

LEWANDOWSKI ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 103969, KL Sachsenhausen nr 113273, KL Mauthausen
nr 100743.

Urodzony 17.01.1920 r. w Żywcu. W miejscowości urodzenia uczęszczał do
szkoły powszechnej i gimnazjum, a następnie uczył się w Państwowej Szkole
Przemysłowej w Bielsku. W okresie okupacji pracował przymusowo jako
robotnik w cegielni. Aresztowany 15.01.1943 r. i wpierw więziony w areszcie
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gestapo w Bielsku a następnie transportem z Katowic przewieziony do KL
Auschwitz, 23.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
103969. 28.10.1944 r. przesłany do KL Sachsenhausen – zarejestrowany jako
więzień nr 113273, do KL Mauthausen - zarejestrowany jako więzień nr 100743.
Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył
i odzyskał wolność 11.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 287; APMA-B Ankieta z dn. 10.02.2003 r. wypełniona osobiście przez Antoniego Lewandowskiego
(sygn. Mat./18640, nr inw. 179092).

LEWICKI,
Więzień prawdopodobnie w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- prawdopodobnie przetrzymany w więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r.
zwolniony z więzienia – odzyskał wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

LIPKA KAZIMIERZ,
Więzień KL Auschwitz nr 22407.

Urodzony 30.06.1891 r. w miejscowości Sidzina gmina Bystra-Sidzina, pow.
suski, syn Andrzeja i Klary z d. Kufel, zamieszkały w okresie okupacji w
Krakowie. Aresztowany i przetransportowany z Krakowa do KL Auschwitz,
4.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22407.
Zginął 24.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1643/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:20, określenie
przyczyny zgonu to: „Magendarmkatarrh” (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 130; APMA-B Księga zgonów”, t. 2, s. 143.

LISZKA KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 27204.
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Urodzony 25.10.1906 r. w Baczynie k/Bieńkówki pow. suski, i zamieszkały w
tej miejscowości, syn Henryka i Anny z d. Guc. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany za działalność
antyhitlerowską i przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 27204. Zginął 7.04.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 4561/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 61; Z. Liszka; (Z SUPLEMENTU).

LITWIŃSKI CZESŁAW (wg. innych źródeł JAN),
Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 29.05.1901 r. w Kołomyi woj. stanisławowskie, syn
Jana i Petroneli z d. Zajączkowska. Szkołę realną ukończył w
1920 r. w Żywcu. Już jako student należał w latach 1917-1918
r. do Polskiej Organizacji Wojskowej, a od listopada 1918 r.
do lipca 1919 r. służył ochotniczo w wojsku. Po zdaniu
matury w 1920 r. ponownie służył w wojsku do listopada
tegoż roku. Chcąc dalej studiować, zwolnił się z wojska i
rozpoczął studia na politechnice we Lwowie, jednak ze
względu na śmierć ojca przerywał naukę.
Od kwietnia 1921 r. został nauczycielem pomocniczym w szkole powszechnej w
Świnnej pow. żywiecki, a po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych i zdaniu
egzaminu w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Białej, rozpoczął
pracę jako nauczyciel tymczasowy w Szkole Powszechnej w Żywcu, następnie
Sporyszu. W 1925 zawarł związek małżeński i zamieszkał na stałe w Żywcu, od
1930 r. zatrudniony w Żywcu jako nauczyciel stały. Zapalony sportowiec,
prowadził wychowanie fizyczne nie tylko w szkole, ale także w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół”. W okresie okupacji, jako jeden z pierwszych
zaangażował się w ruchu oporu – wstępując w szeregi Tajnej Organizacji
Wojskowej, a następnie do ZWZ/AK, gdzie powierzono mu stanowisko
komendanta kompanii ochronnej na terenie miasta Żywca. Aresztowany
7.10.1942 r. wraz z żoną Moniką wskutek zdrady, i wpierw przetrzymani w
areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd w transporcie zbiorowym przewiezieni do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Czesław przesłany do KL Auschwitz –
zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego,
obwodu żywieckiego, ze sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło
się najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w komorze gazowej
krematorium 1).
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 464; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 120 wykazu); Słownik
Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 123-124, oprac. Jadwiga Stankiewicz; Księga Pamiątkowa
Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec
1959 r., s. 188; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; I. Pająk Mieszkańcy
Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675.

LITWIŃSKI MELANIA AGNIESZKA z d. JAXA,
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Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 26796.

Urodzona 29.12.1899 r. w Żywcu, córka Marcelego i Agnieszki z d. Studencka,
mieszkanka Żywca. Aresztowana 7.10.1042 r. wraz z mężem Czesławem i po
krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewiezieni w transporcie
zbiorowym do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przesłana do
KL Auschwitz, 12.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 26796. Zginęła 17.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 2308/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:10,
określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy
wyczerpaniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 509; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 804.

LOPOT TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.10.1926 r. w Żywcu i zamieszkały w tej miejscowości.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 696; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

LORANZ JÓZEF,
Więzień KL Gross-Rosen, KL Mauthausen nr 128556.

Urodzony 15.01.1913 r. w Łodygowicach pow. żywiecki – żona Maria.
Aresztowany 29.07.1944 r. i przewieziony do KL Gross-Rosen, skąd 15.02.1945
r. przesłany został do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 128556. Nieznany dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: Informacja APMA-B, kor. 296/93.

LORENC JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 85238, KL Mauthausen-Gusen nr 12825/50067.

Urodzony 3.06.1916 r. w Łodygowicach pow. żywiecki (żonaty ze Stefania z d.
Górny). Aresztowany 29.12.1942 r. z powodu ucieczki z miejsca pracy.
Uwięziony w KL Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 85238. Następnie, 13.04.1943 r. przeniesiony do KL
Mauthausen-Gusen i tam zarejestrowany jako więzień nr 12825/50067. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 240.

LORANC STANISŁAW,
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Więzień w Mysłowicach, KL Mauthausen.

Urodzony 12.11.1912 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Szkołę powszechną
ukończył w Łodygowicach, a następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum
w Białej. Po 6 latach nauki w Liceum, przeniósł się do Krakowa – by
kontynuować naukę w Instytucie Administracyjno-Gospodarczym (wydział
kolejowy). Po ukończeniu nauki, odbył służbę wojskową w 4 Pułku Strzelców
Podhalańskich w Cieszynie i otrzymał stopień podporucznika. Następnie, podjął
pracę na kolei – na stacji PKP Łódź Kaliska, i tam pracował do 1939 r. W
sierpniu 1939 r. został przeniesiony do pracy w Sosnowcu - praca w obsłudze
ruchu towarowego na stacji PKP. Podejrzany o udział w ruchu oporu i sabotaże
na kolei, został aresztowany w 1942 r. i przetransportowany do wiezienia
śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie wywieziony do KL Mauthausen,
gdzie zginął 8.07.1943 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 124, oprac. A. Urbaniec.

LORENC FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 57788.

Urodzony 20.09.1914 r. w Biernej gmina Łodygowice, pow. żywiecki, syn Marii
z d. Worek, zamieszkały w Biernej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 57788. Zginął 11.09.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30135/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:40, określenie przyczyny zgonu to:
„Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 135.

LUSTIG IDA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 27.02.1868 r. w Rajczy pow. żywiecki, podczas okupacji
hitlerowskiej zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana i
przetransportowana w lipcu 1942 r. do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana
jest data i okoliczności jej śmierci.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

ŁABAS LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr E-2927.

Urodzony 17.08.1908 r. w miejscowości Cisiec gmina Węgierska Górka, pow.
żywiecki, syn Ludwika i Julii z d. Marszałek, zamieszkały w Żabnicy gmina
Węgierska Górka, pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
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zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy’ nr E-2927.
Zginął 25.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24896/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie
przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy
katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 894.

ŁAJCZAK FRANCISZEK,
Więzień KL Nordhausen.

Urodzony 26.10.1890 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
zamieszkały w Żabnicy – ojciec Walerii, Romana i Juliana. Aresztowany
podczas obławy 3.02.1944 r. i przetransportowany do KL Nordhausen, gdzie
zginął w lutym 1945 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz: Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII; H. Woźniak –
patrz wstęp do nin. Książki.

ŁAJCZAK JULIAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 25.02.1925 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Franciszka, mieszkaniec Żabnicy. Aresztowany wraz z ojcem podczas obławy
3.02.1944 r. i przetransportowany do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los
tego więźnia ponad to, że przeżył pobyt w obozie i powrócił do domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz: Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII; H. Woźniak –
patrz wstęp do nin. książki; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

ŁOBOZIAK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-382.

Urodzony 10.03.1911 r. w Rycerce Dolnej gmina Rajcza, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-382. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 742.

ŁODZIANA JULIAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 1.01.1923 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Zabłociu, z zawodu –
ślusarz. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
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Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

ŁODZIANA MIECZYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, gdzie zginął w 1945 r. - tuż przed wyzwoleniem obozu. Brak
innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

ŁODZIANA RUDOLF,
Więzień wiezienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 18.01.1913 r. w Żywcu, syn Jana i Emilii. Po
ukończeniu Szkoły Powszechnej w miejscu zamieszkania,
uczył się w Państwowym Gimnazjum im. M. Kopernika w
Żywcu– zdał maturę 1931 r. W 1935 r. ukończył roczny kurs
rewidentów księgowości w Warszawie, a podejmując pracę w
Urzędzie Skarbowym w Żywcu, równocześnie rozpoczął
studiować prawo na UJ w Krakowie. Od 1938 r. komendant
Hufca Harcerskiego w Żywcu.
Podczas okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w ruchu oporu - żołnierz
ZWZ/AK, zajmował się wywiadem i był komisarzem d/s. młodzieży.
Aresztowany 25.09.1942 r. i przetransportowany do wiezienia śledczego w
Mysłowicach, a po śledztwie, przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął
27.10.1942 r.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 192.

ŁODZIANA WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-5879.

Urodzony 3.06.1917 r. w Siennej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, we wrześniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-5879. Przebywał w tym obozie do
lutego 1944 r., zaś od marca 1944 r. do grudnia 1944 r. był zatrudniony jako
robotnik przymusowy w Grossbrueck (Czernica k/Wrocławia). W styczniu 1945
r. znalazł się w areszcie w Mysłowicach. Doczekał się końca wojny. Zmarł
22.09.1997 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 953; Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.

ŁODZIANA WŁADYSŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 8.10.1923 r., zamieszkały w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki,
robotnik. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 10.10.1941 r.
- zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124.
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ŁOPATKA JAN,
Więzień robót przymusowych.

Urodzony 22.03.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Powołany 22.03.1938 r. do czynnej służby wojskowej w 3 psp. w
Bielsku. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. w walkach z
Niemcami na odcinku Wadowice – Częstochowa – Łańcut - Rawa Ruska. Pod
Tarnopolem dostał się 25.09.1939 r. do niemieckiej niewoli i został
przewieziony na roboty przymusowe do miejscowości Freiwald, gdzie 5.05.1945
r. został wyzwolony przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

ŁUKAŃKO ANIELA,
Więźniarka Polenlagru nr 40, Polenlagru nr 63, obozu w Bernau.

Córka Jana Biernata, mieszkanka Rychwałdu, gmina Gilowice, pow. żywiecki.
Wraz z dziećmi Natalią (6 lat) i Bolesławem (4 lat) wysiedlona 5.04.1944 r. z
własnego budynku i gospodarstwa i transportem zbiorowym przewiezieni zostali
do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie
k/Karwiny. Stamtąd przeniesieni zostali do Polenlagru nr 63 Tschechowitz –
Czechowice, skąd matka – Aniela przewieziona została do obozu pracy w
Bernau k/Berlina (brak informacji kiedy matka oddzielona została od dzieci).
Mimo ciężkich warunków panujących w obozach, w których przebywała,
przeżyła, odzyskała wolność i spotkała się po wojnie z dziećmi.
Bibliografia: W. Latkiewicz Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach 2.III.1944 r.
Karta Groni 1989 – Nr XIV.

ŁUKAŃKO BOLESŁAW,
Więzień Polenlagru Nr 40, Polenlagru nr 63.

Urodzony 6.02.1940 r., syn Anieli Łukańko, mieszkaniec Rychwałdu, gmina
Gilowice, pow. żywiecki. Miał cztery lata w dniu 5.04.1944 r. - w chwili
wysiedlenia z rodzinnego gospodarstwa wraz z matką Anielą oraz siostrą
Natalią. Przesłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40 we
Frysztacie k/Karwiny. Nie wiadomo kiedy został oddzielony od matki i
przewieziony do Polenlagru nr 63 Tschechowitz – Czechowice. Tam został
wyzwolony przez Armię Czerwoną, potem jakiś czas przebywał pod opieką
Albiny Mrowiec w Czechowicach, skąd zabrała go matka.
Bibliografia: W. Latkiewicz Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach 2.III.1944 r.
Karta Groni 1989 – Nr XIV.

ŁUKAŃKO NATALIA,
Więźniarka Polenlagru Nr 40, Polenlagru nr 63.

Urodzona 23.10.1938 r., córka Anieli Łukańko, mieszkanka Rychwałdu, gmina
Gilowice, pow. żywiecki. Miała sześć lat w dniu 5.04.1944 r. - w chwili
wysiedlenia z rodzinnego gospodarstwa wraz z matką Anielą oraz bratem
Bolesławem. Przesłana do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 40
we Frysztacie k/Karwiny. Nie wiadomo kiedy została oddzielona od matki i
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przewieziona do Polenlagru nr 63 Tschechowitz – Czechowice. Tam została
wyzwolona przez Armię Czerwoną, potem jakiś czas przebywała w Bielsku pod
opieką obcej osoby, potem u wujka Andrzeja Biernata w Lipniku, aby w końcu
powrócić do matki.
Bibliografia: W. Latkiewicz: Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach 2.III.1944 r.
Karta Groni 1989 – Nr XIV.

ŁUSZECZKOWICZ MARCEL,
Więzień KL Dachau nr 98128.

Urodzony 28.12.1895 w Żywcu, z zawodu maszynista, mieszkaniec Oświęcimia.
Aresztowany i przetransportowany do KL Dachau, gdzie został zarejestrowany
w obozowej ewidencji jako więzień nr 98128. Zginął w tym obozie 30.12.1944
r.
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo
Polskie”, s. 149.

ŁYSIEŃ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 151382, KL Buchenwald.

Urodzony 15.06.1900 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 21.09.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 151382. Następnie, przeniesiony do KL
Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 401.

MACHALA LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr E-480.

Urodzony 17.01.1894 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 13.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-480. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 746.

MACHNIK JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.04.1904 r. w miejscowości Korzkiew pow. miechowski, syn Jana i
Katarzyny z d. Ludwik, zamieszkały w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow.
suski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął
2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23383/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:47, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 683; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 869.

MADEJA JÓZEF,
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Więzień KL Auschwitz nr 41619.

Urodzony 1.01.1912 r. w Rycerce Dolnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn
Michała i Katarzyny z d. Paciorek, zamieszkały w Rycerce Dolnej. Aresztowany
i uwięziony w KL Auschwitz, 24.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 41619. Zginął 24.07.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 17009/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 17:10, określenie przyczyny zgonu to: „Pleuropneumonie” (rozległe
zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 184; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 503.

MADEJCZYK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.11.1906 r. w Cięcinie pow. żywiecki, podczas okupacji
hitlerowskiej zamieszkały w Trzyńcu - Zaolzie, hutnik. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 5.01.1943 r. i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął - rozstrzelany 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; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców
Podbeskidzia; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186; (Z
SUPLEMENTU).

MADEJCZYK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.11.1906 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Ludwika i Anny z d. Greń, zamieszkały w Trzyńcu pow. cieszyński.
Aresztowany i uwięziony w 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.

MAGIERA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.09.1876 r. w miejscowości Godziszka gmina Buczkowice, pow.
bielski, syn Jana i Rozalii z d. Mięsak, zamieszkały w Oczkowie pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 24.02.1943 r. Według
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wystawionego aktu zgonu nr 10400/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:50, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Altersschwäche” (nieżyt/katar jelit przy uwiądzie starczym).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1384.

MAGIERA WŁADYSŁAW,
Więzień KL Gross-Rosen nr 65105.

Urodzony 8.12.1922 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowany i
przetransportowany do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 65105 i tam zginął w 1945 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MAJDAK FRANCISZEK,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1913 r. w Lipowej pow. żywiecki, murarz. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przewieziony do więzienia w
Katowicach gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MAJEWSKA ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 1.07.1902 r. w Sporyszu pow. żywiecki, córka Jana i Anny z d.
Pawłowski, bez stałego miejsca zamieszkania. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, gdzie zginęła 29.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
38139/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 13:45,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca
przy grypie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 671; APMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 631.

MAJEWSKA FRANCISZKA z d. BURJEŃSKI,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona w 1868 r. w Barlowicach, córka Marcina i Ewy z d. Burjeński,
zamieszkała w Żywcu. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła
22.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9636/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 626.

MAJEWSKI STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.04.1911 r. w Koszarawie pow. żywiecki, syn Antoniego i Anny z d.
Barwiński, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w miejscowości
Mordarka pow. nowosądecki. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 20.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 9353/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei
Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1138; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 347.

MAJEWSKI WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 15641.

Urodzony 11.04.1912 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Pawłowska, zamieszkały w Sporyszu pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, 21.05.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 15641. Zginął 17.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
1328/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:25,
określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 100; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1328.

MAJKUT STEFAN,
Więzień w Mysłowicach, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 31.07.1903 r. w Kętach pow. oświęcimski, i w tej
miejscowości uczęszczał do szkoły wydziałowej. W 1921 r.
ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej Krakowskiej i
w tym samym roku podjął pracę nauczyciela w Lubartowie
k/Lublina. Następnie, przez dwa lata był słuchaczem prawa na
Uniwersytecie Lubelskim. W 1923 r. ze względu na ciężką
chorobę matki wraca do Kęt, zaś pracę podjął w Szkole
Powszechnej w Pisarzowicach k/Oświęcimia.
W 1928 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie i objął posadę w
szkole podstawowej w Andrychowie. W 1929 r. pełnił obowiązki instruktora
oświaty pozaszkolnej, a do wybuchu wojny 1939 r., podinspektor szkolny w
Wadowicach. We wrześniu 1939 r. ewakuował się wraz z rodziną na teren
województwa lwowskiego, skąd powrócili do Andrychowa w listopadzie i
podjął natychmiast pracę w Wadowicach. Aresztowany 24.04.1940 r. i
przewieziony do punktu zbornego w Cieszynie, a stamtąd do KL Dachau. Po 6
tygodniach przesłany do KL Mauthausen-Gusen k/Linzu. Przetrwał w obozie do
jego wyzwolenia tj. do 5.05.1945 r. i po krótkiej rekonwalescencji poobozowej,
w lipcu tego roku wrócił do Andrychowa. Podjął pracę na stanowisku
podinspektora w Żywcu, zaś od 1950 r. kierownika Wydziału Oświaty
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu. Rozwijał szkolnictwo,
propagator czytelnictwa. Z jego inicjatywy powstał w Żywcu jeden z pierwszych
w województwie krakowskim – gabinet metodyczny dla nauczycieli pod nazwą
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych. Ośrodek ten organizował
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kursy, konsultacje indywidualne i zbiorowe – szczególnie dla młodych mniej
doświadczonych nauczycieli. Wielki społecznik i działacz Komitetu Frontu
Jedności Narodu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł nagle 9.01.1963 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 130-131, oprac. H. Woźniak.

MAJOWSKI STEFAN,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 62966.

Urodzony w 1889 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
przetransportowany do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie
przesłany do KL Auschwitz, 4.09.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 62966. Następnie, 28.11.1942 r. wypisany – prawdopodobnie
przeniesiony do innego obozu lub odzyskał wolność. Nieznany jest dalszy los
tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 208.

MAJTYKA CZESŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 26629.

Urodzony 5.01.1917 r. w Tomicach pow. wadowicki, syn Józefa i Rozalii z d.
Medon, zamieszkały w Tomicach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 15.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20789/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 1279.

MALYSA ALFONS,
Więzień KL Auschwitz nr 15863.

Urodzony 29.03.1898 r. w Żywcu, syn Franciszka i Barbary z d. Gawenda,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Kielcach. Aresztowany i w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 23.05.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15863. Zginął 14.01.1943
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r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2240/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 101; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 276.

MAŁYSA HENRYK,
Więzień KL Auschwitz nr 85371, KL Mauthausen nr 12709.

Urodzony 22.11.1923 r. w Lachowicach gmina Stryszawa pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85371. Następnie, w kwietniu 1943 r.
przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i tam zarejestrowany jako więzień nr
12709. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał,
przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 243.

MANN MARKUS ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 22.12.1917 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Berla i
Debory z d. Lehrer, zamieszkały w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 19.04.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 5280/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 8:05, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 780.

MARCAK JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w miejscowości Lipowa pow. żywiecki. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MARCAK ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr 85372, KL Mauthausen-Gusen.
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Urodzony 28.12.1910 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, z zawodu stolarz.
Aresztowany 27.12.1942 r. w Pewli pow. suski – podejrzany o przynależność do
ruchu oporu. Przetransportowany do KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany
w ewidencji obozowej jako więzień nr 85372. Następnie, przeniesiony do KL
Mauthausen-Gusen i tam wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykanskie.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 243; APMA-B Ankieta (sygn. Mat./11405, nr inw. 162953);

MAREK ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr 107494, KL Buchenwald nr 28392.

Urodzony 31.10.1903 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d.
Mrowiec. W okresie okupacji zaangażowany w działalność ruchu oporu w pow.
żywieckim. Aresztowany przez zdradę na dworcu w Żywcu i w transporcie
zbiorowym z Katowic i Bielska przewieziony do KL Auschwitz, 9.03.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 107494. Następnie,
7.12.1944 r. został przesłany do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako
więzień nr 28392. Zginął 26.02.1945 r. o godz. 13:00 na „niewydolność
krążenia” (według zeznań współwięźniów, został zastrzelony ze względu na
fizyczne wycieńczenie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 293: Informacja od syna - A. Marka.

MAREK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 16974.

Urodzony 4.08.1922 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Józefa i Marii z d.
Pszternal, zamieszkały w Łodygowicach. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym z Katowic przewieziony do KL Auschwitz, 30.05.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 16974. Zginął 14.08.1941
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 500/1941 – 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. 104; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 498.

MAREK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.12.1899 r. w Roczynach gmina Andrychów, pow. wadowicki, syn
Wojciecha i Marii z d. Smaza, zamieszkały w Sporyszu pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1943 r. Według
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wystawionego aktu zgonu nr 30868/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 11:32, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 696; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 844.

MARIENSTRASS ALEKSANDER,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 3.10.1902 r. w Warszawie, syn Władysława i Teofili z d. Poznański,
zamieszkały w Żywcu. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu
opory - członek Tajnej Organizacji Niepodległościowej (TON) w Żywcu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 3.11.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 42175/1942 – 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. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 93.

MARSZAŁEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 150579, KL Buchenwald.

Urodzony 18.02.1915 r. w Sopotni Wielkiej pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany
9.08.1943 r. w Sopotni Wielkiej i przewieziony do więziania śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 15.09.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 150579. Następnie,
26.04.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Z tego obozu przeniesiony do
podobozu w Wandzelbem, gdzie został wyzwolony 11.04.1945 r. przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399; APMA-B Ankieta z dn. 17.11.1972 r. wypełniona osobiście przez Józefa Marszałka (sygn.
Mat./9120, nr inw. 158817).

MASTELA JAN pseud. „Kominiarz”,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 2.12.1909 r. w Żywcu, syn Walentego i Marii z d. Miodoński,
zamieszkały w Żywcu, z zawodu majster murarski. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w organizacji TON (grupa Antoniego Ścieszki).
Aresztowany 9.09.1942 r. – podejrzany o przynależność do ruchu oporu.
Przetransportowany wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach gdzie
przebywał w okresie 17.09.1942 r. do 26.09.1942 r. Po śledztwie, przesłany do
KL Auschwitz, gdzie zginął 25.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
42174/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:40,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; APMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 92; APMA-B Ankieta z dn. 4.12.1978 r. wypełnioną przez
Michalinę Mastela (sygn. Mat./12594, nr inw. 165348).

MAŚLANKA ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz nr 21338, nr E-306.
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Urodzony 2.07.1915 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Łodygowicach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 3.10.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-306, a
po jakimś czasie zmieniono mu zakwalifikowanie jako więzień polityczny i
oznaczony numerem 21338. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 739.

MAŚLANKA WOJCIECH,
Więzień obozu jenieckiego Stalag XII B Frankenthal.

Urodzony 9.01.1902 r. w Rajczy, pow. żywiecki. Aresztowany i
przetransportowany do obozu jenieckiego w miejscowości Frankenthal w
Nadrenii – Westfalii. Tam zginął 27.08.1940 r. Brak innych informacji o tym
więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MAŚNICA ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1927 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął – lecz
nieznane są data i okoliczności zgonu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

MATLAK JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1903 r. w miejscowości Lipowa pow. żywiecki, robotnik.
Aresztowany w początkowym okresie
okupacji
hitlerowskiej
i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MATLAK JULIAN, pseud. „Mól“,
Więzień KL Auschwitz nr 114724, KL Neuengamme nr 22889, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 27.03.1914 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow.
żywiecki, syn Józefa i Julii, zamieszkały w Leśnej. W okresie
okupacji niemieckiej zaangażował się w działalność ruchu
oporu – żołnierz ZWZ/AK (wciągnięty do tej organizacji
przez Józefa Namysłowskiego – - nauczyciela z Żywca,
Alojzego Buławę i Władysława Cadra). Aresztowany w domu
12.02.1943 r. i krótko przetrzymany w areszcie gestapo w
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Żywcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do
KL Auschwitz - umieszczony w bloku 2a.34
Po śledztwie, 12.04.1943 r. skazany na „pobyt w obozie” i zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 114724. Pracował w „Sola Kommando”,
„Planierungs Kommando”, „Kommando Neu Berun”, „Kommando SchmiedeLandwirtschaft Stellmacherei”. Następnie, 27.08.1943 r. przeniesiony do KL
Neuengamme, tam zarejestrowano go jako więźnia nr 22889 - przydzielony do
Kommanda Hannover – Stoecken. Dalej, przeniesiony do KL Bergen-Belsen i
osadzony w Lager nr 2. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w
których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony
przez wojska brytyjskie. Po powrocie do domu, pracował jako urzędnik
prowadząc jednocześnie własne gospodarstwo rolne. Zmarł 16.02.1998 r.
Postscriptum. Według informacji udzielonych przez Juliana Matlaka w dniu
12.10.1997 r., przez pewien czas był sąsiadem pryczy obozowej Jana Stefko nr
114772 - zamordowanego w KL Auschwitz. Matlak twierdził, że wyzwolenie
więźniów w KL Bergen-Belsen przyszło w samą porę, gdyż przeważająca ich
ilość była na granicy śmierci z wycieńczenia i chorób – odzyskali siły dzięki
wydatnej pomocy wojskowych lekarzy, pośród których byli Polacy.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w Kl Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 322; Informacja J. Murańskiego; APMA-B Ankieta z dn. 20.05.1977 r. wypełniona osobiście przez
Juliana Matlaka (sygn. Mat./12094, nr inw. 164368).

MATLAK MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 39847, obozu w Łodzi.

Urodzona 1.02.1928 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowana w lutym
1943 r. za ucieczkę siostry z robót przymusowych w Niemczech. Przewieziona
do KL Auschwitz, 2.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 39847. Następnie, przeniesiona do obozu dla dzieci i młodzieży w
Łodzi, wyzwolona 19.01.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 547; APMA-B Ankieta z dn. 26.03.1960 r. wypełniona osobiście przez Marię Matlak (sygn.
Mat./1151, nr inw. 43775).

MATLAK TOMASZ,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1909 r. w miejscowości Lipowa pow. żywiecki, rolnik.
Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął
18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
34

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MATLAK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 34856.

Urodzony 15.04.1897 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Michała i Marii z d. Pieronek, zamieszkały w Łodygowicach pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 6.05.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34856. Zginął 4.07.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14391/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:03, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 173, 650; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 887.

MATUSZEK ADAM (syn),
Więzień obozu jenieckiego w Rosji.

Mieszkaniec Żywca, syn Adama i Jadwigi, por. Wojska Polskiego. Brał udział w
kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli (19.09.1939 r.) i
prawdopodobnie zginął - zamordowany wiosną 1940 r. przez NKWD.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 173, oprac. A. Majewski.

MATUSZEK ADAM (ojciec),
Więzień KL Auschwitz.

Mieszkaniec Żywca, wykształcenie wyższe – prof. dr, pracownik Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, mąż Jadwigi z d. Łobudzińska – fundatorka
kościoła w Korbielowie. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie przebywał do końca funkcjonowania obozu.
Zmarł wkrótce po wyzwoleniu, na skutek przeżyć obozowych.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 173, oprac. A. Majewski.

MATUSZEK JULIAN, pseud. „Ćmiel”,
Pracownik cywilny - karny w KL Auschwitz.

Urodzony 5.05.1920 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn Jana i
Julii z d. Kuciel. W 1933 r. ukończył szkołę podstawową, a po
niej szkołę 8 klasową w Bielsku. Od 1935 r. do końca sierpnia
1936 r. pracował jako uczeń ślusarski w Żywieckiej Fabryce
Papieru. Od 1.09.1936 r. został uczniem Szkoły Podoficerskiej
Piechoty dla Małoletnich w Nisku nad Sanem, a od 1.09.1938
r. był słuchaczem Szkoły Podoficerskiej Broni Pancernej w
Przemyślu.
W okresie 1.09.1939 r. do 17.09.1939 r. brał udział w wojnie z Niemcami walczył od Wielunia przez Łódź aż do obrony Warszawy (na Woli). Po
powrocie do Żywca, był współorganizatorem Tajnej Organizacji Wojskowej,
później wcielonej do ZWZ – posiadał pseud. „Ćmiel”. Pracował jako kierowca
więc umożliwiało mu to zbieranie informacji o okupancie. Za odmówienie
podpisania Volkslisty w 1942 r., został wywieziony do Oświęcimia, gdzie
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pracował jako karny robotnik budowlany w firmie Industrie Bau – AG na terenie
KL Auschwitz. Pomógł w ucieczce 5 więźniom, dostarczał więźniom żywność
oraz przenosił na teren obozu wiadomości zasłyszane w nielegalnie słuchanym
radiu o niepowodzeniach Niemców na froncie wschodnim. W październiku
wrócił do Żywca i otrzymał pracę jako kierowca w firmie handlowej Rudolfa
Keisera, która obsługiwała sklepy w powiatach żywieckim, suskim i
wadowickim. Praca ta pozwalała na utrzymywanie kontaktów z oddziałami AK,
a także z partyzantką radziecką. Brał udział w akcjach rozbrajania policjantów
niemieckich, jak również przechowywał broń i amunicję należącą do oddziału
AK „Dziadka” vel „Szary” Wenancjusza Zycha. Po wojnie zgłosił się do służby
w wojsku polskim – współorganizator Powiatowej Komendy Przysposobienia
Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Żywcu. W komendzie powiatowej
PW i WF był kierownikiem wyszkolenia bojowego. Za przynależność do AK –
przez jakiś czas prześladowany przez pookupacyjne władze i UB. Nadal jednak
udzielał się społecznie we wszelkiego rodzaju instytucjach i stowarzyszeniach,
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w organach samorządowych,
spółdzielczych i partyjnych szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Zmarł 9.06.1993 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 133-134, oprac. A. Matlakiewicz.

MATUSZNA ANNA, po powtórnym zamążpójściu KOWALCZYK,
Więźniarka KL Auschwitz nr 67371.

Urodzona 8.03.1914 r., mieszkanka Lalik gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowana w tydzień po uwięzieniu męża Stanisława i przewieziona do
więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłana do KL
Auschwitz, 12.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 67371. Następnie, 24.07.1944 r. przeniesiono ją do KL Ravensbrück i dalej
do KL Buchenwald. Stamtąd została ewakuowana do Pilzna w Czechach, gdzie
wyzwoliły ją wojska amerykańskie. Po trzech miesiącach pobytu w szpitalu, w
sierpniu 1945 r. powróciła do kraju - do Lalik.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 603.

MATUSZNY STANISŁAW,
Więzień w Mysłowicach, stracony w Kamesznicy.

Urodzony 21.01.1907 r., mieszkaniec Lalik gmina Milówka, pow. żywiecki, syn
Józefa i Anny z d. Kubaszczyk, rolnik. Aresztowany podczas obławy 12.07.1943
r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Skazany przez sąd doraźny na karę śmierci – przewieziony do
Kamesznicy gdzie zginął 3.09.1943 r. w publicznej egzekucji. Ciała
zamordowanych załadowano na ciężarówki i jak się przypuszcza, spalono je w
krematorium KL Auschwitz I.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Spół. Wyd. Gazeta Żywiecka, Żywiec
2004 r.
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MAZANEK JADWIGA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 23.04.1922 r. w Żywcu. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
gdzie zginęła 1.02.1944 r. Brak innych informacji o tej więźniarce.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

MAZGAJ ROMAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 25.05.1924 r., zamieszkały w Ślemieniu pow. żywiecki, robotnik.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 27.03.1942 r.
- zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124.

MAZUREK JADWIGA z d. KRUSZYŃSKA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 10.10.1860 w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 15.07.1942 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr
3/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

MAZUREK JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.12.1908 r. w Żywcu, syn Karola i Jadwigi z d. Gola, zamieszkały w
Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 19.02.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 9291/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungenentzündung” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1139; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 285.

MĄCZYŃSKI CZESŁAW,
Więzień – prawdopodobnie w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca (stopień wojskowy oficer rezerwy). Aresztowany
10.11.1939 r. jako zakładnik (by wyeliminować bunt mieszkańców podczas
wprowadzania rygoru okupacyjnego - prawdopodobnie przetrzymywany w
więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r. zwolniony z więzienia – odzyskał
wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

MĄCZYŃSKI MIECZYSŁAW,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 21.10.1882 r. w Wadowicach. W latach 1902-1905 studiował w
Wydziale Leśnym Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu, uzyskując tytuł inżyniera
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leśnika. Od 1905 r. pracował u Żywieckich Habsburgów – w 1934 r. był
dyrektorem generalnym. W 1914 r. walczy w II Brygadzie Legionów i został
ranny pod Nadórną w Karpatach Wschodnich. Współzałożyciel Oddziału
Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Żywcu - prezes tego
Towarzystwa oraz Towarzystwa Szkoły Ludowej w Żywcu. Wielokrotnie
odznaczany. Po wybuchu wojny, od 2.09.1039 r. przez kilka tygodni pełnił
funkcję burmistrza Żywca. Aresztowany 25.04.1940 r. - razem z 45
mieszkańcami Żywiecczyzny i wywieziony do KL Dachau, a stamtąd do KL
Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 4.11.1940 r.
Bibliografia: S. Mączyński, Mieczysław Mączyński (1882-1940). Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985r.; H.
Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

MENTEL EMIL,
Więzień KL Auschwitz nr 33197.

Urodzony 28.08.1919 r. w Hucisku gmina Stryszawa, pow. suski, syn Szymona i
Rozalii z d. Zombek, mieszkaniec Huciska. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 27.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
33197. Zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14398/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:09, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 169, 650; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 894.

MICHALSKI ANTONI,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w miejscowości Lipowa pow. żywiecki. Aresztowany w pierwszych
dniach okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia w Katowicach,
gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MICHALSKI KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr E-1659.

Urodzony 3.03.1896 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Józefa i Jadwigi z d. Kublin, zamieszkały w Radziechowach,
rolnik. Aresztowany 23.02.1942 r. jako podejrzany o działalność konspiracyjną i
uwięziony w KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1659. Zginął 22.10.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 37084/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:50, określenie przyczyny zgonu to:
„Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 670, 801; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 1080; APMA-B Ankieta z dn. 15.05.1968 r. wypełniona
przez syna, (sygn. Mat./6595, nr inw. 154068).

MICHALSKI MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 115394.

Urodzony 26.04.1878 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Antoniego
i Marii z d. Saputa, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 115394. Zginął 26.08.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 25189/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 20:55, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Altersschwäche”
(nieżyt/katar jelit przy uwiądzie starczym).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 1187.

MICHAŁEK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-1225.

Urodzony 24.01.1922 r. w Krzeszowie gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Tomasza i Franciszki z d. Płonka, zamieszkały w Krzeszowie. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1225. Zginął
27.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16944/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:40, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh“ (niewydolność serca przy
nieżycie/katarze jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 781; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 438.

MICHAŁEK STEFANIA z d. TLAŁKA,
Więźniarka KL Majdanek.

Urodzona 17.12.1938 r., zamieszkała w Milówce pow. żywiecki. Aresztowana i
przetransportowana do KL Majdanek. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

MICHULEC ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr E-2177.

Urodzony 23.05.1910 r. w miejscowości Pewel Ślemieńska pow. żywiecki, syn
Jana i Zofii z d. Bąk, zamieszkały w Pewli Ślemieńskiej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w maju 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2177. Zginął 29.07.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 17323/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:15, określenie przyczyny zgonu to:
„Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 825; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 817.

MICHULEC FRANCISZEK,
Więzień – nieznana nazwa obozu.
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Urodzony 22.07.1883 r. w Gilowicach pow. żywiecki. Po ukończeniu Szkoły
Ludowej, w 1903 r. ukończył kurs ogólnokształcący prywatny w Rudzie
Śląskiej. W latach 1903-1907 odbył służbę wojskową w armii austriackiej. Po
opuszczeniu wojska, powrócił do Gilowic i zaangażował się w wiele inicjatyw
społecznych. W latach 1914-1917 znowu służył w armii austriackiej i powrócił
do cywila jako inwalida – poświęcił się całkowicie pracy we własnym
gospodarstwie. W 1934 r. został wybrany posłem na Sejm II kadencji, wybrany
także jako wójt gminy Gilowice. W 1936 r. wybrany członkiem Rady
Wojewódzkiej w Krakowie. W okresie okupacji hitlerowskiej, aresztowany w
drugiej połowie 1940 r. i uwięziony w KL Auschwitz, a stamtąd przesłany do
KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu, zmarł
9.02.1945 r. - w kilka dni od powrotu do domu.
Postscriptum. Aresztowany przed masowymi wysiedleniami ludności z Gilowic
- razem z kowalem Michałem Kurzyńcą, kierownikiem szkoły Władysławem
Latkiewiczem, sekretarzem gminy Janem Pawełkiem, organistą Albinem
Górnym i wieloma innymi osobami.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r.,
s. 178, oprac. Z. Dzikowski.

MICOREK ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.10.1902 r. w Oczkowie pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości, syn Michała i Anny z d. Rodak. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 21.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
10272/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30,
określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia
sercowego).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1256.

MIDOR ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 85336, KL Mauthausen.

Urodzony 11.11.1921 r. w Pietrzykowicach pow. żywiecki. Aresztowany
17.03.1940 r. jako podejrzany o przechowywanie broni i radia. Więziony w
areszcie gestapo w Bielsku, w więzieniu w Katowicach, Wrocławiu a stamtąd
przesłany do KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 85336. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 5.05.1945 r.– wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 242; APMA-B Ankieta z dn. 8.03.1970 r. wypełniona Władysława midora – syna Antoniego (sygn.
Mat./7780, nr inw. 156250).

MIDOR JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz, KL Gross-Rosen.

Urodzony 3.03.1923 r. w Siennej, pow. żywiecki, zamieszkały
w Siennej. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w
ruchu oporu – żołnierz AK. Aresztowany i uwięziony w KL
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Auschwitz, a stamtąd przesłany do KL Gross-Rosen – gdzie
przebywał od sierpnia 1944 do maja 1945 r. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał,
przeżył i odzyskał wolność. Tuż po wojnie był
przewodniczącym ZMW „Wici” w Siennej. Zmarł 14.11.1980
r.
Bibliografia: Z. Dzikowski, J. Gąsiorek, Z dziejów Siennej 1608 – 2008,WIKM, Kraków – Sienna 2008.

MIDOR KAROL,
Więzień KL Mauthausen.

Urodzony 9.09.1904 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki.
Nauczyciel w Rydułtowach pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym
okresie okupacji hitlerowskiej tj. 1.05.1940 r. i przetransportowany do KL
Mauthausen, gdzie zginął 24.12.1940 r.
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej
okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 84.

MIDOR ROZALIA z d. BARON,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 28585.

Urodzona 9.02.1917 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice
pow. żywiecki, córka Karola i Karoliny z d. Masny. W 1935 r.
ukończyła Szkołę Ogrodniczą w Bielsku, a następnie podjęła
studia w Instytucie Rolniczym w Puławach. Od 1.09.1937 r.
rozpoczęła pracę nauczyciela w Szkole Rolniczej w Stryju,
skąd po ukończeniu Kursu Instruktorów Okręgowych
przeniesiona została do Szkoły Gospodyń Wiejskich w
Końskowoli.
W roku szkolnym 1938/1939 zatrudniona w Szkole Rolniczej w Grodzisku
Wielkim. Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej powróciła do
Pietrzykowic i zaangażowała się w ruchu oporu – w Tajnej Organizacji
Narodowej, później Związku Walki Zbrojnej. Była łączniczką ZWZ wspólnie z
bratem Kazimierzem Baronem, podporucznikiem WP. Organizowała tajną
placówkę walki z hitlerowskim okupantem Żywiecczyzny. Przez zdradę
13.10.1942 r. aresztowana (wcześniej tj. 7.10.1942 r. aresztowano jej brata
Kazimierza i męża Stanisława) i przewieziona do więziona śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie - jako kobieta spodziewająca się dziecka, uzyskała
czasowe zwolnienie, 15.12.1942 r. wróciła do Pietrzykowic. W związku ze
zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia wysłała mężowi do więzienia w
Mysłowicach, paczkę z ukrytym grypsem. Gryps ten władze więzienne wykryły,
co spowodowało ponowne jej aresztowanie. Uwięziona w KL Auschwitz,
19.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 28585.
Zginęła 9.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16053/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 517; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1027; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r.,
s. 179, oprac. Z. Dzikowski.
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MIDOR STANISŁAW,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 19.03.1915 r. w Pietrzykowicach gmina
Łodygowice, pow. żywiecki, syn Wawrzyńca i Katarzyny z d.
Cendra – mąż Rozalii. Szkołę powszechną ukończył w
rodzinnej wsi a następnie uczęszczał do gimnazjum i liceum
w Żywcu. Po zdaniu matury w 1935 r. został przyjęty do
Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Toruniu, którą
ukończył tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej.
We wrześniu 1939 r. jego oddział w walkach pod Toruniem został wzięty do
niewoli, lecz Stanisław mimo, że ranny w rękę, zdołał uciec i wrócił do
Pietrzykowic. Niemal natychmiast od powrotu zaangażował się w ruchu oporu w Tajnej Organizacji Narodowej, a następnie w ZWZ/AK. Wraz z żoną Rozalią
zorganizowali punkt kwatermistrzowski placówki ZWZ/AK dla okręgu
Żywiecczyzny. Stanisław był jednym z zastępców Komendanta Obwodu
Żywiec, kpt. Wenancjusza Zycha pseud. „Szary”. Przez zdradę członka Sztabu
Inspektoratu AK - 7.10.1942 r. aresztowany (wraz z bratem żony – Kazimierzem
Baronem) i przetransportowany wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach,
a stamtąd po zakończonym śledztwie do KL Auschwitz, gdzie zginął 16.04.1943
r.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r.,
s. 132-133, oprac. A. Urbaniec.

MIESZCZAK ANTONI,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 21.01.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki,
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska
Polskiego do 3 psp. Bielsko, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r.
Walcząc z agresorem hitlerowskim na odcinku Bielsko – Tomaszów Lubelski,
dostał się do niewoli, był internowany w obozie jenieckim w Krakowie. Po
dwóch tygodniach przewieziony do pracy przymusowej do Niemiec gdzie
przebywał do wyzwolenia w październiku 1945 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

MIESZCZAK KAZIMIERZ,
Więzień obozu jenieckiego, robotnik przymusowy.

Urodzony 28.02.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim gmina Łękawica pow.
żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 24.08.1939 r. do Wojska
Polskiego do 3-go Pułku Artylerii Konnej w Bielsku-Leszczyny. Uczestniczył w
kampanii wrześniowej 1939 r. walcząc z hitlerowskim agresorem na szlaku:
Skoczów – Bielsko – Kęty – Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska – Kraków –
Tarnów – Rzeszów - Józefów aż pod Lwów. Dostał się 30.09.1939 r. do
niemieckiej niewoli, a następnie wywieziony na przymusowe roboty do
Niemiec. Powrócił do domu w 1945 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).
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MIESZCZAK MARCIN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.06.1893 r. w Biernej gmina Łodygowice, pow. żywiecki, syn Jana
i Marii z d. Schader, zamieszkały w Pietrzykowicach pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 26.08.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 22832/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 17:32, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 292.

MIESZCZAK PIOTR,
Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 8.06.1915 r. w Kocierzu gmina Łękawica, pow. żywiecki, i
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii
wrześniowej 1939 r. W walce z hitlerowskim agresorem 18.10.1939 r. wzięty do
niemieckiej niewoli pod Przemyślem i umieszczony w obozie jenieckim w
Zaksówkach k/Krakowa. W marcu 1940 r. zwolniony z niewoli – wrócił do
domu.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

MIESZCZAK STEFAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 5.01.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Powołany 15.03.1938 r. do służby wojskowej w 4 psp. w
Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z
hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko – Kęty – Kraków - Lublin i
22.09.1939 r. w lasach lubelskich dostał się do niemieckiej niewoli. Przebywał
w obozie jenieckim w Łańcucie – zbiegł z obozu i wrócił do domu. Nieznany
jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

MIESZCZAK WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz nr 85223, KL Mauthausen-Gusen nr 31181.

Urodzony 4.08.1904 r. w Kocierzy pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 85223. Następnie, od 15.06.1943 r. przeniesiony do KL MauthausenGusen i tam zarejestrowany jako więzień nr 31181. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 240.

MIESZCZAK WŁADYSŁAW,
Uczestnik kampanii wrześniowej.

Urodzony 11.01.1904 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Powołany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 4-go Pułku
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Piechoty w Cieszynie. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. walcząc z
hitlerowskim agresorem na linii Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria Tarnów aż do lasów k/Tomaszowa. Został ranny i 17.09.1939 r. dostał się do
niemieckiej niewoli – przetransportowany do szpitala wojskowego KrakówPłaszów. Przy sprzyjających okolicznościach 15.10.1939 r. zbiegł z tego szpitala
i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

MIKA ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 32351.

Urodzona w maju 1889 r. w Stryszawie pow. suski, zamieszkała w Stryszawie.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 25.01.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 31351. Zginęła 14.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 7735/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag”
(zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 524; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 233.

MIKA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.12.1894 r. w Radziechowach. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął. Nieznana jest przyczyna i data jego śmierci.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MIKA ZUZANNA,
Więźniarka w Katowicach.

Urodzona w 1904 r. w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowana i
przetransportowana do więzienia w Katowicach, gdzie zginęła 17.11.1942 r. –
stracona przez zgilotynowanie.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

MIKOŁAJCZYK STEFANIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 16.03.1902 r. w Koszarawie pow. żywiecki, córka Klemensa i Reginy
z d. Lach, zamieszkała w Koszarawie. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, i gdzie zginęła 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
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17482/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:00,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 654; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 976.

MIKSA FRYDERYK,
Więzień KL Auschwitz nr 1476.

Urodzony 4.07.1918 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
Aresztowany w początkowym okresie okupacji i przetransportowany do KL
Auschwitz, 9.08.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr.
1476. Odzyskał wolność 9.01.1942 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 42.

MIKŚ JÓZEF,
Więzień oflagów: Bruunschweig, Hadamar i Murnau.

Urodzony 6.02.1911 r. w Żywcu, syn Bogusława i Anny z d.
Łuszczkiewicz. Szkołę powszechną i 6 letnie gimnazjum
ukończył w Żywcu, gdzie należał także do harcerstwa. Dalsze
kształcenie kontynuował w Seminarium Nauczycielskim
Męskim w Białej Krakowskiej. Ujawniony w tej szkole talent
muzyczny miał wpływ na jego dalsze życie, ale już wówczas
spowodował że był członkiem szkolnej orkiestry
symfonicznej i chóru.
Po ukończeniu Seminarium, otrzymał zatrudnienie w szkole powszechnej w
Krzeszowie. W latach 1932-1933 odbył służbę wojskowa w Szkole
Podchorążych Rezerwy 4 psp w Cieszynie (w styczniu 1936 nominacja na
podporucznika rezerwy). Od marca 1934 do sierpnia 1938 r. przeniesiony do
szkoły powszechnej w Brzeszczach, gdzie zorganizował drużynę harcerską oraz
Koło Przyjaciół Harcerstwa. 24.08.1939 r. otrzymał powołanie do służby
liniowej w WP. W bitwie pod Tomaszowem Lubelskim został ranny i dostał się
do niemieckiej niewoli i od 22.09.1939 r. do 24.04.1945 r. przebywał w
oflagach: Bruunschweig, Hadamar i Murnau. Po wyzwoleniu z oflagu, powrócił
do kraju i od 1.09.1945 r. podjął pracę w Szkole Podstawowej w Żywcu. Od
1.03.1948 r. do 31.03.1949 r. współpracował z rozgłośnią Polskiego Radia we
Wrocławiu, był kierownikiem muzycznym w Centralnym Ośrodku Oświatowym
Związku Zawodowego Górników w Sosnowcu. Przez następne lata – do
przejścia na emeryturę, wykonywał pracę pedagogiczną w różnych szkołach
Żywca, ale i bardzo aktywnie działał w różnego rodzaju przedsięwzięciach
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społeczno-kulturalnych. Między innymi, organizował muzyczne Festiwale
Zespołów Szkolnych, pracował w Państwowym Instytucie Sztuki w Warszawie,
był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Zmarł
8.03.1999 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 133-135, oprac. T. Trębacz.

MIKUSZEWSKI ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, zamieszkały w Suchej.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął – nieznana
jest przyczyna i data śmierci.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

MIKUSZEWSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-8181, w Gliwicach,

Urodzony 6.01.1926 r. w Żywcu. Aresztowany i wpierw uwięziony w KL
Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy”
nr E-8181. Stamtąd wysłany do więzienia w Gliwicach i do KL AuschwitzMonowitz.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1024; APMA-B – korespondencja K. 10680/92.

MINKIŃSKI ANTONI,
Więzień obozów jenieckich w Liepai, Ulboce, Juchnowie, Ponoje.

Urodzony 19.02.1913 r. w Żywcu, syn Antoniego i Janiny z d. Rączka. Kształcił
się w gimnazjum w Żywcu - otrzymał świadectwo dojrzałości 12.05.1931 r.
Następnie, studiował na Wydziale Prawa i Administracji UJ – uzyskując
26.06.1935 r. dyplom magistra. Obowiązkową służbę wojskową odbył jako
podchorąży w Tarnowskich Górach. Z myślą o adwokaturze, praktykował w
kancelarii adwokackiej w Żywcu, a następnie do pierwszych dni drugiej wojny
światowej, pracował w ubezpieczalni społecznej w Grodnie. Po wkroczeniu do
Polski od wschodu wojsk sowieckich (17.09.1939 r.), przemieszczał się jako
ochotnik z grodzieńskim garnizonem Korpusu Ochrony Pogranicza. Został
internowany na Łotwie (przez władze łotewskie) i osadzony w obozie jenieckim
w Liepai, gdzie przebywał do 21.02.1940 r. pracując przymusowo przy wyrębie
lasu w Skrundzie. Z powodu buntu w obozie przeciw Niemcom przebranym w
mundury łotewskie i znęcających się nad polskimi żołnierzami, został
aresztowany i skazany na dwa lata więzienia. Uwięziony w obozie
internowanych w Ulboce, a stamtąd przewieziony 31.08.1940 r. do obozu w
Juchnowie. Przez jakiś czas od 21.06.1941 r. przebywał też w Ponoje na
półwyspie Kola, skąd po około dwóch tygodniach przewieziony został przez
Morze Białe do Archangielska i tam doczekał się wyzwolenia z niewoli
sowieckiej (po podpisaniu 30.07.1941 r. układu polsko-rosyjskiego). Od
24.08.1941 r. wstąpił w Tatiszczewie do tworzącej się armii polskiej –
przydzielony do 5 kresowej Dywizji Piechoty. Stamtąd przeszedł szlak bojowy

256

przez Persję, Irak, Palestynę, Syrię - do Włoch. Odznaczony; Krzyżem „Virtuti
Militari” V klasy, „Krzyż Walecznych”, „Gwiazdę za Wojnę”, Gwiazdę Italii”,
„The War Medal” i „The Defence Medal”. Zmarł 21.07.1944 r. w szpitalu
polowym w San Giorgio we Włoszech.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 139, oprac. M. Barcik.

MIODOŃSKI MICHAŁ,
Więzień w Mysłowicach.

Mieszkaniec Żywca. Aresztowany i przetransportowany do więzienia śledczego
w Mysłowicach. Po śledztwie, w 1941 r. odzyskał wolność – zwolniony do
domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984 r.

MIRECKI STEFAN NIKODEM,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.12.1898 r. w Krakowie, syn Władysława i Alfredy z d. Skibińska,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
14.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18517/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:03, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 679; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 511.

MISIARZ ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 64946, KL Ravensbrück.

Mieszkanka Szare-Laliki gmina Milówka, pow. żywiecki, córka Jana i Pauliny z
d. Kohutek, mieszkanka w Szare-Laliki gmina Milówka pow. żywiecki.
Aresztowana wraz z matką Pauliną oraz siostrami Stefanią i Franciszką (jako
rodzina Jana Misiarza oskarżonego o działalność konspiracyjną - straconego w
egzekucji publicznej w Kamesznicy). Uwięziona w KL Auschwitz, 12.10.1943
r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 64946. Następnie,
7.09.1944 r. przeniesiona do KL Ravensbrück. W trakcie marszu ewakuacyjnego
więźniarek, w maju 1945 r. wyzwolona przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 679.

MISIARZ FRANCISZKA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Ravensbrück.

Córka Jana i Pauliny z d. Kohutek, mieszkanka miejscowości Szare-Laliki,
gmina Milówka pow. żywiecki. Aresztowana wraz z matką Pauliną oraz
siostrami Anną i Stefanią (jako rodzina Jana Misiarza oskarżonego o działalność
konspiracyjną - straconego w egzekucji publicznej w Kamesznicy).
Przewieziona z matką i siostrami do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po
śledztwie przesłana do KL Auschwitz. Następnie, przeniesiona do KL
Ravensbrück. W trakcie marszu ewakuacyjnego więźniarek, wyzwolona w maju
1945 r. przez wojska amerykańskie, do domu powróciła w czerwcu tego samego
roku.
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Bibliografia: Wł. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

MISIARZ JAN,
Stracony w Kamesznicy.

Urodzony 9.09.1902 r, syn Wawrzyńca i Franciszki z d. Pajestka, zamieszkały w
Szarem-Laliki, pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany 3.08.1943 r. i wraz z innymi
zatrzymanymi z pobliskich miejscowości. Przewieziony do aresztu gestapo w
Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. W wyniku śledztwa
oskarżony o przynależność do „czerwonej kadry podziemnej”, skazany został
przez sąd doraźny na karę śmierci. Wyrok wykonano 3.09.1943 r. - w publicznej
egzekucji w Kamesznicy.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.

MISIARZ PAULINA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Mieszkanka miejscowości Szare-Laliki pow. żywiecki, żona Jana Misiarza.
Aresztowana wraz z córkami: Anną, Franciszką oraz Stefanią (jako rodzina Jana
Misiarza oskarżonego o działalność konspiracyjną - straconego w egzekucji
publicznej w Kamesznicy). Przewieziona do więzienia śledczego w
Mysłowicach, a po śledztwie przesłana do KL Auschwitz. Paulina przetrwała do
końca funkcjonowania obozu, wyzwolona przez Armię Czerwoną w styczniu
1945 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

MISIARZ STEFANIA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Ravensbrück.

Córka Jana i Pauliny z d. Kohutek, mieszkanka miejscowości Szare-Laliki,
gmina Milówka pow. żywiecki. Aresztowana wraz z matką Pauliną oraz
siostrami: Anną i Franciszką (jako rodzina Jana Misiarza oskarżonego o
działalność konspiracyjną - straconego w egzekucji publicznej w Kamesznicy).
Przewieziona z matką i siostrami do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po
śledztwie przesłana do KL Auschwitz. Następnie, przeniesiona do KL
Ravensbrück. Zginęła w nieznanych okolicznościach.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

MIŚ WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr E-5456.

Urodzony 11.03.1908 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w lipcu 1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E- 5456. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 939.

MIŚKOWIEC ADAM,
Więzień KL Auschwitz.
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Mieszkaniec Makowa Podhalańskiego pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r. Brak innych
informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

MOCZEK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 34857.

Urodzony 17.08.1913 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, syn
Jana i Julii z d. Cymbala, zamieszkały w Łodygowicach pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 34857. Zginął 4.07.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 14389/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 8:06, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 173, 650; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 885; .

MOŁDYS JAN,
Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Urodzony w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowany – brak
informacji gdzie był więziony - zginął w 1945 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MOLUCEK RUDOLF,
Więzień KL Auschwitz nr 37401.

Urodzony 30.07.1913 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 5.06.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 37401. Zginął 8.11.1942
r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 178; .

MOTYKA STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-1145.

Urodzony 31.01.1920 r. w miejscowości Cisiec gmina Węgierska Górka, pow.
żywiecki, syn Józefa i Anny z d. Pytlarz, zamieszkały w Ciścu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1145. Zginął 22.03.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 3427/1942 – potwierdzonego przez lekarza
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obozowego, zmarł o godz. 10:25, 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. 777; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 423.

MOTYKA STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1926 r. w miejscowości Cisiec gmina Węgierska Górka, pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MOTYKA TOMASZ,
Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1914 r. w Twardorzeczce gmina Lipowa, pow. żywiecki i
zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w pierwszym okresie okupacji
hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia w Katowicach i tam zginął
18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

MROWIEC KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 9.09.1895 r. w Świnnej pow. żywiecki, syn Alberta i Marii z d. Frak,
zamieszkały w Świnnej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął 7.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18149/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Bauchfellentzündung” (zapalenie otrzewnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 678; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 149.

MROWIEC MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 7575.

Urodzony 18.09.1915 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Józefa i Agnieszki
z d. Suchanek, zamieszkały w Łodygowicach. Nauczyciel przysposobienia
wojskowego w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Bielsku. Opiekun I Drużyny
Harcerskiej w Bielsku. Aresztowany 8.12.1940 r. i wpierw przetrzymany w
areszcie gestapo w Bielsku, skad przewieziony został do KL Auschwitz,
18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7575.
Zginął 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29334/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 65; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie
Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 –
1989 r., s. 3; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 796; APMA-B Ankieta z dn. 21.02.1986 r. wypełniona na
podstawie korespondencji (sygn. Mat./13729, nr inw. 168305).

MROWIEC MICHAŁ, pseud. „Michał”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 20.11.1891 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu-Zabłociu. Pracował
jako szewc a jednocześnie kształcił się kończąc czwartą klasę Wyższej Szkoły
Realnej w Żywcu. Członek POW i Związku Strzeleckiego. Brał udział w
pierwszej wojnie światowej w szeregach Legionów (skończył służbę jako
sierżant). W okresie międzywojennym wpierw pracował jako sekwestrator oraz
urzędnik w kopalni w Brzeszczach, a następnie pracował w warsztatach
kolejowych w Nowym Sączu, skąd ewakuowano go do Lwowa. Po powrocie z
ewakuacji - do Żywca, zaangażował się w działalność dla ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK. Do odwrócenia uwagi od konspiracyjnej działalności w której
uczestniczył i gdzie mieścił się punkt kontaktowy, służył warsztat szewski
uruchomiony w domu Jana Ormańca (pseud. „Stalowy”). Splot zdarzeń –
aresztowanie Jana Bigosa z Bestwiny, spowodował aresztowanie Jana Ormańca
oraz aresztowanie we wrześniu 1943 r. Michała Mrowca. Z Żywca przesłano go
do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach
- gdzie przebywał 5 miesięcy. Wyrokiem sądu doraźnego skazano go na karę
śmierci, wyrok wykonano 2.03.1944 r. – powieszony w publicznej (zbiorowej)
egzekucji w Gilowicach
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Śl. Urząd
Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

MROWIEC MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1883 r., mieszkaniec Żywiecczyzny. W czasie
okupacji hitlerowskiej wywieziony na roboty przymusowe. W
niewiadomych okolicznościach dostał się (prawdopodobnie)
do KL Auschwitz i tam zginął w 1943 r.
Bibliografia: Dokumentacja Dariusza Piotrowskiego z MCK w Żywcu.

MROWIEC STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-2536.

Urodzony 8.05.1923 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice
pow. żywiecki (stopień wojskowy porucznik), syn Franciszka
i Marii z d. Janik, zamieszkały w Pietrzykowicach.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w czerwcu 1942
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-2536. Zginął 30.07.1942 r.
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Według wystawionego aktu zgonu nr 17540/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:40, 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. 840; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1034; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

MROZIK-MOC JULIA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 40790.

Urodzona 16.01.1907 r. w Buczkowicach pow. bielski, córka
Magdaleny z d. Jodłowiec. W 1914 r. rozpoczęła naukę w
szkole powszechnej. W 1917 r. podjęła naukę w Państwowej
Szkole Powszechnej II stopnia w Sporyszu, gdzie ukończyła
jedynie 4 klasę, gdyż złe warunki rodzinne zmusiły ją do
podjęcia pracy u gospodarza w Rychwałdzie. W kwietniu
1921 r. – mając 13 lat, podjęła pracę w Oddziale bibułek
Fabryki Papieru „Solali” w Żywcu.
Od tego też czasu rozpoczęła działalność polityczną – wciągnięta do aktywności
związkowej przez Aniele Suchońską, działaczkę Związku Zawodowego
Robotników Przemysłu Chemicznego. W 1926 r. wstąpiła do PPS, w 1928 r.
została przewodniczącą KP OM TUR w Żywcu – zdobywała coraz większa
popularność jako społeczniczka. W 1928 r. wybrana Sekretarzem Powiatowym
TUR, z-cą Sekretarza Powiatowego PPS oraz przewodniczącą Powiatowej Rady
Związków Zawodowych. Dalej, została powołana w skład WKR PPS w
Krakowie oraz Okręgu w Bielsku. Za swoją działalność – uznawaną przez
przedwojenne władze jako działania destrukcyjne, była prześladowana a nawet
w marcu 1932 r. została aresztowana (wcześniej oskarżenia sądowe). Aktywność
publiczną i polityczną przerwał jej wybuch drugiej wojny światowej. W okresie
okupacji krótko pracowała w Fabryce Papieru „Solali”. Gestapo zdobywszy
informacje o jej przedwojennej aktywności politycznej, 12.02.1942 r.
aresztowało Julię wraz z innymi działaczami politycznymi. Przetrzymana krótko
w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziona została do KL Auschwitz,
12.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 40790.
17.01.1945 r. brała udział w marszu ewakuacyjnym więźniarek z Oświęcimia do
Wodzisławia Śląskiego, skąd koleją miała być przewieziona do Niemiec. W
dogodnym momencie, wraz z dwoma innymi więźniarkami zdecydowała się na
ucieczkę w okolicach Jastrzębia Górnego. Dostały się pod opiekę rodziny Marii
Janulek – tam znalazły schronienie. Na początku lutego 1945 r. wróciła do domu
do Żywca, gdzie ukrywała się do wyzwolenia Żywca przez Armię Czerwoną. Po
wojnie, powróciła do pracy w Fabryce Papieru „Solali”, zaangażowała się
ponownie w aktywność polityczną i społeczną. Zmarła 4.09.1992 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 550; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 144-146, oprac. S. Dobosz.

MRÓZEK STANISŁAW,
Więzień obozu jenieckiego.
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Urodzony 22.04.1913 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany, od 1.09.1939 r. do 26.09.1939 r. uczestnicząc w
walkach z hitlerowskim agresorem, został ranny w miejscowości Dolina
k/Stanisławowa, zaś w miejscowości Stryj ujęty do niewoli. W listopadzie tegoż
roku zwolniony z niewoli z powodu choroby – wrócił do Łękawicy.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

MURAŃSKI JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 92322.

Urodzony 6.09.1922 r. w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Jakuba i Karoliny z d. Bacza, zamieszkały w Juszczynie.
Aresztowany i wraz z innymi 100 zatrzymanymi osobami z okolic Żywca,
przetransportowany wpierw do Katowic, a stamtąd do KL Auschwitz,
20.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92322.
Zginął 5.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19452/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 260 (mylnie wpisano nazwisko Mureński); APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1424.

MURAŃSKI MARCIN,
Robotnik przymusowy.

Urodzony 13.06.1923 r. w Juszczynie, gmina Radziechowy - Wieprz, pow.
żywiecki, syn Marcina i Wiktorii, zamieszkały w Juszczynie. Deportowany do
pracy przymusowej w III Rzeszy od 1.12.1940 do 1.12.1944 r. Brak danych o
charakterze i miejscu pracy.
Bibliografia: Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.

MURAŃSKI WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85219, KL Mauthausen.

Urodzony 17.11.1919 r. w Przyłękowie gmina Świnna, pow. żywiecki, syn Jana
i Magdaleny. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 31.12.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85219. Następnie,
przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony
5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Zmarł 11.11.1999 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w Kl Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 239; Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.
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MURAŃSKI WOJCIECH,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Urodzony 16.03.1923 r. w Przyłękowie, gmina Świnna, pow. żywiecki, syn Jana
i Magdaleny z d. Cwajna. Aresztowany i przesłany do obozu koncentracyjnego,
gdzie przebywał od stycznia 1943 do maja 1945 r. – lecz nieznana jest nazwa
tego obozu. Zmarł 4.09.2002 r.
Bibliografia: Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.

MUSIAŁ ROMAN,
Aresztowany i zastrzelony w drodze do aresztu.

Urodzony 18.02.1899 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu-Zabłociu.
Aresztowany przez gestapowców 29.03.1945 r. w domu wuja Stanisława
Kędzierskiego, gdzie przebywali także brat Romana - Stefan Musiał oraz Antoni
Gąsiorowski, podejrzani o przynależność do organizacji konspiracyjnej. Nadto
Romanowi zarzucono posiadanie radioodbiornika (pozostawionego u niego do
naprawy przez Niemca). Wszystkie wymienione osoby zastrzelone zostały
przez eskortujących ich gestapowców - w drodze na posterunek policji. Ciała
zastrzelonych pozwolono zabrać dopiero drugiego dnia po owej egzekucji i
pochować obok kościoła w Zabłociu. Po wyzwoleniu Żywca przez Armię
Czerwoną (5.04.1945 r.), ciała zamordowanych ekshumowano i pochowano na
cmentarzu w Żywcu - u „Przemienienia Pańskiego”.
Postscriptum. Miejsce egzekucji pięciu Polaków upamiętnia tablica przy ulicy
Dworcowej w Żywcu. Nazwiska czterech zabitych w dniu 29.03.1945 r.:
Gąsiorowski Antoni (l. 24), Kędzierski Stanisław (l. 43), Musiał Roman (l. 46),
Musiał Stefan (l. 29), oraz jeden zabity w dniu 22.03.1945 r.: Staszkiewicz
Czesław (l. 31). Oprócz w/w, w dniu 24.03.1945 r. został zastrzelony i wrzucony
do Soły Nikiel Kazimierz – prawdopodobnie przechodząc po godzinie policyjnej
obok budynku Gestapo, jego ciało wydobyto i pochowano razem z w/w ofiarami
Bibliografia: W. Latkiewicz, Ostatnia egzekucja w Żywcu – Zabłociu. Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

MUSIAŁ STEFAN,
Aresztowany i zastrzelony w drodze do aresztu.

Urodzony 14.06.1916 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowany przez
gestapowców 29.03.1945 r. przebywając przypadkowo w domu wuja Romana
Musioła. Zginął w okolicznościach, jak Roman Musiał - podejrzany o
przynależność do organizacji konspiracyjnej. Jest jednym z pięciu
zamordowanych Polaków, których upamiętnia tablica przy ulicy Dworcowej 3,
w Żywcu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Ostatnia egzekucja w Żywcu – Zabłociu. Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

MYSZKOWSKI EDMUND,
Więzień obozu jenieckiego w Czotkini.

Urodzony 15.11.1891 r. w Krakowie, syn Józefa i Petroneli z d. Magiera.
Uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie, gdzie
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26.06.1911 r. zdał egzamin dojrzałości. Praktykę jako nauczyciel tymczasowy
odbył w szkole powszechnej w Czernichowie, Trzebinii i Słotwinie w pow.
żywieckim. Następnie, po złożeniu egzaminu praktycznego 25.03.1914 r. złożył
w Krakowie i pracę rozpoczął w Zabłociu i w Gilowicach. Po wybuchu
pierwszej wojny światowej, powołany został do wojska austriackiego, w którym
przebywał od listopada do sierpnia 1918 r. Zwolnienie z odbywania dalszej
służby wojskowej otrzymał w związku z reklamacją Powiatowej Rady Szkolnej
w Żywcu. Po powrocie do „cywila”, uczył w Łodygowicach i w Biernej.
Zmobilizowany w związku z wybuchem drugiej wojny światowej, dostał się na
tereny wschodnie i tam 17.09.1939 r. wzięty do rosyjskiej niewoli – w Krowince
pod Trembowlą woj. tarnopolskie. Do 5.11.1939 r. przebywał w obozie
jenieckim w Czotkini pod Kijowem. Wskutek wymiany jeńców wojennych
między Związkiem Radzieckim a Niemcami, dostał się do niewoli niemieckiej i
przebywał w Stalagu w Norymberdze - Bawaria. Wskutek usilnych starań żony
u władz okupacyjnych, w sierpniu 1940 r. otrzymał zwolnienie z obozu. Od
11.08.1940 do 31.01.1945 r. pracował jako nauczyciel w polskiej szkole w
Biernej. Po wyzwoleniu został kierownikiem szkoły w Biernej, gdzie pracował
także społecznie. Zmarł nagle 3.06.1955 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 148, oprac. W. Latkiewicz.

NAJDA STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Mieszkaniec Makowa Podhalańskiego, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r. Brak innych
informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

NAMYSŁOWSKI JÓZEF FLORIAN,
Więzień w Wadowicach, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 107479.

Urodzony 7.02.1892 r. w Żywcu, syn Ignacego i Anny z d.
Pietraszko, zamieszkały w Żywcu. Uczęszczał do Szkoły
Realnej w Żywcu, kończąc ją maturą w 1911 r. Już jako uczeń
tej szkoły, był członkiem organizacji młodzieżowej
„Zarzewie” (powstałej w 1909 r.) - wywodzącej się z tajnej
„Organizacji Młodzieży Narodowej” (OMN). „Zarzewie”
organizowało młodzież szkół średnich, tworząc tzw.
„Oddziały Ćwiczebne”, przygotowujące do zbrojnego udziału
w walce o niepodległość Polski.
Po zakończeniu szkoły powołany do odbycia jednorocznej służby w armii
austriackiej. W latach 1912-1914 oraz 1920-1922 studiował polonistykę na
Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie W trakcie
studiów, a przed wybuchem pierwszej wojny światowej był komendantem
Związku Strzeleckiego na terenie Żywca oraz komendantem Szkoły
Podoficerskiej w tym mieście. W latach 1914-1918 pełnił służbę pozafrontową
w wojsku austriackim w stopniu chorążego. W listopadzie 1918 r. wstąpił w
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szeregi Wojska Polskiego - opuścił je w stopniu porucznika pod koniec 1920 r.
Pracę nauczycielską rozpoczął w 1922 r. jako polonista w Seminarium
Nauczycielskim w Jędrzejowie. Od 1928 do 1939 r. był polonistą w Miejskim
Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim w Żywcu, i tam wraz z kolegą ze
Szkoły Realnej - Michałem Jeziorskim, rozwijał społeczną działalność w
Towarzystwie Szkoły Ludowej (TSL) oraz w Organizacji Młodzieży
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR). Był wspaniałym
pedagogiem, gorącym patriotą. Pierwszy raz aresztowany jako zakładnik już
9.11.1939 r. przed zbliżającym się świętem niepodległości drugiej
Rzeczypospolitej. Zwolniony po dwóch tygodniach z więzienia wadowickiego,
podjął na terenie żywiecczyzny tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej, ale
zaangażował się także w działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ. Ponownie
aresztowany 13.10.1942 r. (wraz z wieloma innymi mieszkańcami Żywca) i
przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany
do KL Auschwitz, 9.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 107479. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
23389/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:54,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 293, 684; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 875; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy
podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 524; H. Woźniak – patrz wstęp do
nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 150, oprac. W. Latkiewicz; Księga
Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w
Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 185; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 150 wykazu).

NAMYSŁOWSKI TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.09.1910 r. w Żywcu, syn Stanisława i Honoraty z d. Gruszecka,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Dąbrowie pow. bocheński.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 14.01.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 1890/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 17:25, 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. 1141; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 386.

NIEMIEC JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-691, nr 23682.

Urodzony 9.12.1902 w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
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„wychowawczy” nr E-691, natomiast po jakimś czasie zmieniono jego status na
więżnia nr 23682. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. - zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 756.

NIEUWAŻNY STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.09.1925 r. w Kolebach pow. żywiecki, uczeń. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (obecna
nazwa Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu
Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice
Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

NIEWIADOMSKA WIKTORIA,
Więzień KL Auschwitz nr 27663.

Urodzona 4.12.1892 r. w Sporyszu pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w
KL Auschwitz, 18.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 27663 i gdzie zginęła 24.03.1944 r.
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 512.

NIEWIADOMSKI BRONISŁAW,
Więzień w Wadowicach, i obozu – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Żywca, w okresie międzywojennym nauczyciel i regionalny
działacz społeczny (stopień wojskowy kapitan). Aresztowany 10.11.1939 r. jako
zakładnik (by wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru
okupacyjnego - prawdopodobnie przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach).
23.11.1939 r. zwolniony z więzienia – odzyskał wolność. Aresztowany
ponownie 25.04.1940 r. – razem z 45 mieszkańcami Żywiecczyzny i
wywieziony do obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie udało się ustalić.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz słowo wstępne.
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NIEWOLSKA JADWIGA z d. CEBULSKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 32058.

Urodzona 23.10.1888 r. w Żywcu, córka Jakuba i Agnieszki z d. Kozak, w
okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Warszawie. Aresztowana i w
transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, 28.01.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 32058 i gdzie zginęła
19.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9136/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i
układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 529; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 134.

NIKIEL JÓZEF,
Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 31.12.? r., zamieszkały w Łękawicy pow. żywiecki.
Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z
wojskami hitlerowskimi na odcinku Kraków – Tarnów i 30.09.1939 r.
dostał się do niemieckiej niewoli. Wywieziony do Niemiec do obozu
jenieckiego, przebywał w nim do wyzwolenia przez wojska amerykańskie
w 1945 r. - jesienią tego roku wrócił do Łękawicy.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

NIKIEL KAZIMIERZ,
Zastrzelony przez gestapowców.

Urodzony 8.02.1897 r., zamieszkały w Zabłociu, pow. żywiecki. Został
zastrzelony 24.03.1945 r. – prawdopodobnie przechodząc po godzinie policyjnej
obok siedziby gestapo w Żywcu. Jego ciało wrzucono do rzeki Soły, skąd po
wyłowieniu - pochowano je tymczasowo przy kościele pod wezwaniem św.
Floriana. Dopiero po tygodniu pochowano je razem z ciałami Czesława
Staszkiewicza (zastrzelonego 22.03.1945 r.) oraz Romana Musiała, Stefana
Musiała i Stanisława Kędzierskiego (zastrzelonych 29.03.1945 r.).
Bibliografia: W. Latkiewicz, Ostatnia egzekucja w Żywcu – Zabłociu przy dawnej aptece w dniu 29 marca
1945 r., Karta Groni nr XIX, 1997.

NOGA ANNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 50656.
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Urodzona 7.01.1870 r. w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, córka Stanisława i Reginy, zamieszkała w Juszczynie. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, 30.07.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 50656. Zginęła 13.11.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 32056/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 8:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 570; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 502.

NOGA KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.11.1903 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz,
pow. żywiecki, syn Jana i Franciszki z d. Piela, zamieszkały w Wieprzu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 13.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 14592/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzasthma”
(astma sercowa – dychawica).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1141; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 1050.

NOGA MARIA,
Więźniarka Pelenlager nr 32 w Oderberg, KL Auschwitz nr 29362.

Urodzona 28.01.1913 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz,
pow. żywiecki, córka Jana i Katarzyny z d. Noga, zamieszkała w Wieprzu.
Wpierw wysłana została do do niemieckiego obozu dla Polaków – Pelenlager nr
32 w Oderberg – Bogumin. Stamtąd, przetransportowana do KL Auschwitz,
18.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 29362 i
gdzie zginęła 4.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12774/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 14:05, określenie
przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy
flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 516; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 758.

NOWAK BRONISŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, KL Flossenbüg, KL Ebensee.

Urodzony 7.07.1879 r. w Iskrzynie pow. krośnieński, syn
Feliksa i Henryki z d. Nagłowic. Po ukończeniu gimnazjum w
Jaśle, rozpoczął studia na Uniwersytecie we Lwowie. Od 1906
r. był nauczycielem w Państwowym Gimnazjum w Stryju,
następnie w Samborze i Tarnowie. W latach 1911-1931 r.
uczył w Gimnazjum i w Seminarium Nauczycielskim w
Bochni. Od września 1931 r. do wybuchu drugiej wojny
światowej był dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. M.
Kopernika w Żywcu.
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Aresztowany w pierwszych dniach okupacji jako jeden z wielu zakładników - by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania niemieckiego rygoru
okupacyjnego - więziony w więzieniu w Wadowicach. Po dwóch tygodniach
zwolniony przez władze hitlerowskie, z przyzwoleniem uruchomienia nauki w
Gimnazjum w Żywcu. Niestety, po trzech tygodniach szkołę tę zamknięto, a
Bronisław Nowak został ponownie aresztowany 20.01.1943 r. pod zarzutem
sabotażu. Przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłany do
KL Auschwitz. Kolejny raz przewieziony do KL Flossenbüg i po jakimś czasie
wrócił do KL Auschwitz. W czasie ewakuacji więźniów obozu przez Ołomuniec
na Morawach, przewieziony do KL Ebensee. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
6.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie w sierpniu
1945 r. do Żywca, został dyrektorem Gimnazjum. Zmarł nagle 24.01.1948 r.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 185; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 152,
oprac. Stanisławy Janik.

NOWAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 90635, KL Mauthausen nr 33878.

Urodzony 22.10.1895 r. w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
19.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 90635.
Następnie, 13.08.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam
zarejestrowany jako więzień nr 33878. Zginął 29.11.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 255.

NOWAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 19936.

Urodzony 3.07.1909 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziona w KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 19936. Zginął – lecz nieznana jest data i
przyczyna zgonu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 116.

NOWAK JÓZEF KAROL, pseud. „Wiesław”, „Zawirski”,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 3.03.1920 r. w Bystrej pow. żywiecki, zamieszkały w Wieprzu gmina
Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, student Politechniki Lwowskiej. Od
początku okupacji hitlerowskiej - organizator podziemia na Żywiecczyźnie.

270

Aresztowany 28.06.1941 r. i przesłany do więzienia w Sosnowcu, 2.07.1941 r.
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność w końcu stycznia 1945 r. gdy miasto
Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną. Po wojnie ukończył
studia na Politechnice Śląskiej – przerwane w 1939 r. Pracę zawodową łączył z
działalnością społeczną i zainteresowaniami folklorem żywieckim, publikując na
ten temat książki i artykuły, między innymi w „Kartach Groni”, często pisane
gwarą (np. „Godki z Grojca”)
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

NOWAK ADALBERT (WOJCIECH),
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.04.1883 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn
Piotra i Anny z d. Krepen, zamieszkały w Pietrzykowicach pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 10.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 14237/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1141; APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 715.

NOWICKI BOHDAN pseud. „Ostry”,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 16.07.1907 r. w Smiłowicach na Wołyniu, syn Jana i Reginy z d.
Chmielewska, zamieszkały w Rajczy pow. żywiecki. Do wybuchu wojny w
stopniu podoficera pełnił służbę w straży granicznej w Zwardoniu. Od początku
okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK (powstałej na pograniczu powiatu żywieckiego w listopadzie 1939 r.).
Organizował „przerzut” ludzi na Węgry, pełnił funkcję organizatora i dowódcy
plutonu na terenie Złatnej k/Ujsół, gromadził broń – znajdującą się w posiadaniu
byłych kolegów ze straży granicznej, kolportował prasę wydawaną w Żywcu.
Aresztowany w pracy - w Urzędzie Gminy Rajcza i przetransportowany do
więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po śledztwie (po 3 miesiącach)
do KL Auschwitz. Tam, wyrokiem sądu doraźnego za „zdradę państwa” zginął
25.01.1943 r.
Bibliografia: Z listy osób zgłoszonych do UM Bielsko –Biała; W zachowanych dokumentach APMA-B nie
figuruje.

NOWOTARSKI JERZY,

271

Więzień KL Auschwitz nr 39524.

Urodzony 1.05.1914 r. w Żywcu, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej
w Krakowie-Prokocimiu, elektrotechnik. Aresztowany w Prokocimiu za
przynależność do organizacji konspiracyjnej AK i przetransportowany do KL
Auschwitz, 15.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
39524. Zginął 3.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18027/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:40, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Pneumonie” (obrzęk płuc przy zapalenie
płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 181; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 25; APMA-B Ankieta wypełniona przez żonę - Annę
Nowotarską (sygn. Mat./1298, nr inw. 43922).

NOWOTARSKI KAROL STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85183.

Urodzony 19.06.1926 r. w Żywcu, syn Ludwika i Wiktorii z d. Miś, zamieszkały
w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 30.12.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85183. Zginął 10.04.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18261/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:20, określenie przyczyny zgonu to:
„Nierenentzündung” (zapalenie nerek).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 238; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 259.

NYCZ STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.09.1921 r. Łodygowicach pow. żywiecki, syn Stanisława i Anny z
d. Handerek, zamieszkały w Pruchnej gmina Strumień pow. cieszyński.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 22.10.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 30888/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 11:42, 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. 696; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 864.

OBARZANOWSKA JADWIGA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 38588.

Urodzona 22.12.1907 r. w Żywcu, z zawodu nauczycielka. Aresztowana
13.10.1942 r. za przynależność do ruchu oporu – w organizacji ZWZ.
Przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach, skąd po śledztwie
przesłano ją do KL Auschwitz, 19.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 38588. Pracowała przy robotach polnych w
Budach, oraz 6 miesięcy pracowała jako pielęgniarka w bloku szpitalnym nr 10
w Brzezince - w obozie pocygańskim. Przetrwała do końca funkcjonowania
obozu, a następnie od 22.01.1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym.
Nieznany jest dalszy los tej więźniarki (Baza danych Muzeum podaje, że została
wyzwolona - ale nie wiadomo gdzie).
Postscriptum. Współwięźniarka - Romanowicz Joanna nr ob. 88810 z Żywca.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 542; APMA-B Ankieta z dn. 3.12.1968 r. wypełniona osobiście przez Obarzanowską Jadwigę (sygn.
Mat./6841, nr inw. 154573).

OBARZANOWSKI TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.12.1905 r. w Żywcu, syn Stanisława i Eugenii z
d. Kosiński, zamieszkały w Żywcu. Absolwent Państwowego
Gimnazjum im. M. Kopernika. Przed 1939 r. pracował w
Dyrekcji PKP w Katowicach, a w czasie okupacji jako
dyżurny ruchu w Sporyszu. Zaangażowany w ruchu oporu, od
1941 r. szef akcji konspiracyjnej wśród kolejarzy.
Aresztowany 7.10.1942 r. w Milówce i przewieziony do
więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd 8.04.1943 r.
przesłany do KL Auschwitz.
Zginął 14.04.1943 r. (jako jeden z 77 skazanych w tym dniu). Według
wystawionego aktu zgonu nr 18515/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 17:04, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher
Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r.; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 509; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 188; APMA-B Ankieta z dn.
2.01.1969 r. wypełniona przez Jadwigę Obarzanowską (sygn. Mat./6888, nr inw. 154570).

OBARZANOWSKI WŁADYSŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w Żywcu. Zaangażowany w działalność konspiracyjną ZWZ/AK Inspektorat Bielski. Aresztowany i na krótko przetrzymany w areszcie gestapo w
Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przesłany do KL Auschwitz, gdzie
zginął 25.01.1943 r. z wyroku sądu doraźnego wraz z innymi członkami AK
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inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, ze sztabu obwodu
oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie
macierzystym - w komorze gazowej krematorium 1).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 675; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.

OBTUŁOWICZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.03.1923 r. w Żywcu, syn Władysława i Julii z d. Mazurek,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
14.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15648/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Pneumonie” (ogólne zakażenie organizmu przy
zapaleniu płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1141; APMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 632.

OKRZESIK ALBIN,
Więzień Gross-Rosen nr 6701.

Urodzony 26.09.1924 r. w Okrajniku pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości, syn Józefa. Aresztowany i przetransportowany do KL GrossRosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6701. Zginął w
tym obozie 29.12.1942 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

OKRZESIK FRANCISZEK,
Uczestnik kampanii wrześniowej.

Urodzony 25.11.1910 r. w Moszczanicy pow. żywiecki, zamieszkały w
Łękawicy. Zaciągnięty 15.07.1939 r. na ćwiczenia wojskowe do 3 psp. w
Bielsku, brał następnie udział w kampanii wrześniowej 1939 r., walczył z
hitlerowskim agresorem na linii: Bielsko - Kraków – Przemyśl - Łańcut. Dostał
się 20.09.1939 r. do niemieckiej niewoli w okolicach Łańcuta. Dzięki
szczęśliwym okolicznościom zbiegł w okolicy Płaszowa - podczas transportu w
głąb Niemiec. Wrócił do domu do Łękawicy, lecz nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

OKULJAR WACŁAW,
Więzień – prawdopodobnie w Wadowicach.

Urodzony 24.09.1889 r. w Warszawie, mieszkaniec Żywca,
lekarz. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania
rygoru okupacyjnego - prawdopodobnie przetrzymywany w
więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r. zwolniony z
więzienia – odzyskał wolność. Zapamiętany przez miejsccowe
społeczeństwo jako wyjątkowy społecznik – w okresie
powstań śląskich pomagający powstańcom, natomiast w
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okresie okupacji hitlerowskiej pomagający Polakom - by
uniknęli restrykcji z rąk okupanta.
Postscriptum. Rozmawiałem z wieloma osobami z Żywiecczyzny którzy w
jakichś okolicznościach okupacyjnego terroru byli narażeni na szykany ze strony
hitlerowców - aresztowanie lub wywóz do obozu. Wówczas to, Wacław Okuliar
okazywał niesamowite zaangażowanie i inwencję w ratowaniu tych osób –
wystawiając fikcyjne zwolnienia lekarskie czy przypisując „wymyślone”
zelecenia lekarskie – wykluczające np. karę osadzenia w obozie
koncentracyjnym lub wcielenia do Wehrmachtu. Patrz biogram Rykała Maria z
d. Łajczak.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Informacja Danuta Okuljar-Sowa.

OLEARCZYK STANISŁAW,
Więzień gestapo w Żywcu, w Cieszynie, KL Auschwitz nr 1228, KL Sachsenhausen
nr 113278.

Urodzony 11.02.1902 r. w Kętach. Szkołę Ludową ukończył
w 1915 r. w rodzinnej miejscowości i tam też ukończył 3letnie Seminarium Nauczycielskie (Szkołę Wydziałową). Od
1.07. do 15.11.1920 r. odbywał służbę wojskową – jako
ochotnik, walczył w 4 komp. 3 batalionu 102 Brygady
Syberyjskiej. W 1922 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie
w Białej Krakowskiej, poczym przez rok był tymczasowym
nauczycielem w szkole ludowej w Międzybrodziu Bialskim.
W latach 1923-1928 pracował jako nauczyciel w Czańcu. W 1925 r. uzyskał
uprawnienia nauczyciela stałego, zaś w latach 1929-1930 był stałym
kierownikiem publicznej szkoły powszechnej w Starej Wsi, a w dalszych latach
do 1939 r. kierownikiem szkoły powszechnej w Kobiernicach. Trzeba dodać, że
w miejscowościach w których pracował, dał się poznać jako wspaniały
społecznik. W okresie okupacji hitlerowskiej, 11.02.1940 r. przez donos,
aresztowany pod zarzutem sabotażu. 15.05.1940 r. uwięziony w więzieniu w
Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, 26.06.1940 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1228. Następnie,
19.11.1944 r. przesłany do KL Sachsenhausen i tam był więźniem nr 113278. W
tym obozie pracował w komandzie „ruchomego pociągu budowlanego” do
odgruzowywania miast: Stuttgart, Offenburg, Karlsruhe, Frankfurt, Kassel,
Berlin. Oswobodzony w tej ostatniej miejscowości, powrócił do domu
17.07.1945 r., a już od sierpnia tego roku podjął pracę w szkolnictwie, był też
zapalonym działaczem społecznym do przejścia na emeryturę w 1971 r. Zmarł
później 15.05.1973 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 34; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 150-152, oprac. Maria Wójcik.

OLSZOWSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.09.1902 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki, syn Jana i
Magdaleny z d. Mędrala, zamieszkały w Pewli Małej. Aresztowany i uwięziony
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w KL Auschwitz, gdzie zginął 14.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 7733/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Pneumonie” (niewydolność
serca przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1142; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 231.

OLSZOWSKI JAN,
Zamordowany w Charkowie.

Urodzony 1908 r. s. Karola, mieszkaniec Żywiecczyzny. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika, brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Przemieszczając się w czasie walk na tereny wschodnie –
tam dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany wiosną 1940 r. przez
NKWD w Charkowie. Awansowany pośmiertnie do stopnia porucznika.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r.

OLSZOWSKI LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr E-418.

Urodzony 11.07.1899 r. w Żywcu, syn Karola i Katarzyny z d. Piątek,
zamieszkały w Żywcu-Koleby. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-481. Zginął 28.02.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 1745/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
4:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht” (puchlinę wodną
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 746; APMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 243.

OMASTA ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.05.1920 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn Pawła
i Rozalii z d. Sprycha, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Blachowni Śląskiej. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie
zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23523/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:38, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 684; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1009.

OMASTA AUGUST,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.03.1910 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn
Michała i Magdaleny z d. Krempel, zamieszkały w Tresnej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 17499/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 9:31, 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. 652; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 993

ONYSZKIEWICZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 32546.

Urodzony 18.03.1903 r. w Zwardoniu, syn Antoniego i Karoliny z d. Korelus,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i
wpierw przetrzymany w więzieniu Montelupich w Krakowie, a stamtąd w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 24.04.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32546. Zginął 27.05.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8987/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:49, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 166; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1463.

OPIELOWSKI STANISŁAW,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 15.01.1895 r. w Krzyszkowicach k/Bochni. Ukończył Seminarium
Nauczycielskie w Krakowie a następnie Instytut Nauczycielski w Warszawie.
Pracę nauczyciela rozpoczął we Wrocławiu, a po ukończeniu Instytutu był
kierownikiem w Lublinie. Następnie, przeszedł do pracy administracyjnej w
Bielsku, jako inspektor szkolny, gdzie pracował do września 1939 r. W okresie
okupacji hitlerowskiej podjął pracę nauczyciela w Zadzielu k/Żywca. Podczas
masowych aresztowań w powiecie żywieckim, aresztowany 24.04.1940 r. z
grupą ok. 56 osób. Do 5.06.1940 r. przebywał w KL Dachau, a następnie
przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki usilnym i skutecznym staraniom
żony – zwolniony z obozu, jednak po roku czasu wraz z rodziną wysiedlony do
Generalnej Guberni, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po
wyzwoleniu, wrócił do Bielska gdzie podjął pracę inspektora szkolnego, zaś od
1947 r. przeszedł do pracy jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w
Bielsku-Białej i stamtąd odszedł na emeryturę. Zmarł 25.06.1962 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 203-204, oprac. J. Blitz.

ORENSTEIN SIMON ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz nr 25083.
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Urodzony 21.11.1914 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Salomona i
Hanny z d. Perl, zamieszkały w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 25083. Zginął 5.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
824/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:20,
określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 824.

ORMANIEC JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1905 r. w Gilowicach pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości, syn Wojciecha i Zofii z d. Miśkowiec, kołodziej. Zmobilizowany,
uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. - zginął w nieustalonych
okolicznościach i nie wiadomo kiedy.
Bibliografia: Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach
1939-1945, s. 23; Informacji udzielił B. Sroce szwagier J. Ormańca – Jan Marszałek; (Z SUPLEMENTU).

ORMANIEC MICHAŁ,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w Gilowicach pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości.
Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. - uczestnik kampanii wrześniowej, zginął
w walce z hitlerowskim agresorem, nieznana jest data i okoliczności jego
śmierci.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Informacji pozyskana przez B. Srokę; (Z SUPLEMENTU).

ORMANIEC (ARMANIEC) WILHELMINA z d. BLECHA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 69464.

Urodzona 26.10.1911 r. w Żywcu-Zabłociu, córka Franciszka i Antoniny z d.
Oliwka, zamieszkała w Żywcu. Mąż podejrzany o przynależność do organizacji
konspiracyjnej AK, ukrywał się w Krakowie. Ze względu na niemożność ujęcia
męża, aresztowana została Wilhelmina i w transporcie zbiorowym z rejencji
katowickiej przewieziona do KL Auschwitz, 2.12.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 69464. Zginęła 26.04.1944 r.
Uwaga. W ewidencji obozowej występuje pod nazwiskiem Armaniec.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 605.

ORSZULAK RUDOLF,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen nr 7085.

Urodzony 13.11.1902 r. w Hałcnowie, syn Andrzeja i
Franciszki z d. Stwora. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w
Hałcnowie podjął 3-letnią naukę w Szkole Wydziałowej w
Białej, a potem w Seminarium Nauczycielskim w Białej –
którą ukończył w 1921 r. W 1920 r. wstąpił jako ochotnik do
wojska – 6 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. W latach
1921-1924 odbył praktykę jako nauczyciel tymczasowy w
Szkole Ludowej w Kozach.
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Od kwietnia 1931 r. podjął pracę nauczyciela w Czańcu, gdzie pracował do
wybuchu drugiej wojny światowej. W końcowych dniach sierpnia uchodził z
rodziną na Wschód i wybuch wojny zastał go we Włodzimierzu. 14.09.1939 r.
zmobilizowany, dostał się do sowieckiej niewoli, i dzięki szczęśliwym zbiegom
okoliczności udało mu się uciec i dotrzeć 29.09.1939 r. do Czańca (przebranie w
mundur szeregowca uchroniło go przed śmiercią w Katyniu). Niestety, już
28.04.1940 r. został aresztowany i przetransportowany do KL Dachau, a od 5
czerwca tegoż roku przesłany do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 7085. Odzyskał wolność 9.12.1940 r. dzięki
skutecznym staraniom rodziny. Po wyzwoleniu, już od 1.03.1945 r. mianowany
kierownikiem szkoły w Czańcu, wykazywał wyjątkową determinację w pracy.
Wespół ze zgromadzonymi wokół siebie mieszkańcami wsi – osobiście
remontował salki szkolne, odnawiał i naprawiał szkolny sprzęt. W 1949 r.
ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski – uzyskał poszerzone uprawnienia w
nauczaniu. Był wielkim społecznikiem – opiekunem Szkolnego Koła
Turystyczno-Krajoznawczego, aktywny członek ZNP, członek PPS, PZPR.
Zmarł 13.05.1999 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 156-157, oprac. Maria Wójcik.

OSADZIŃSKI ALFONS,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1882 r. w Babicach pow. oświęcimski. Ukończył Seminarium
Nauczycielskie w Krakowie, zaś pracę nauczycielską rozpoczął w Malcu, a
następnie uczył w Czańcu pow. żywiecki. Powołany do służby wojskowej w
wojsku austriackim - w związku z wybuchem pierwszej wojny światowej. W
1915 r. dostał się do rosyjskiej niewoli i przebywał na Syberii do 1918 r. Po
odzyskaniu wolności i powrocie do domu, podjął ponownie pracę jako
nauczyciel w Szkole Powszechnej w Czańcu. Już na początku wybuchu drugiej
wojny światowej – rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej, aresztowany w wraz
z wieloma innymi mieszkańcami Żywiecczyzny w okresie 21-24.04.1940 r. i
przetransportowany do KL Dachau. Stamtąd 5.06.1940 r. przeniesiony został do
KL Mauthausen-Gusen. Z uwagi na zaawansowany wiek i ciężką pracę w
kamieniołomach i wycieńczenia organizmu, zmarł w październiku 1940 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 158-159, oprac. W. Latkiewicz.

OSTROWSKA MAGDALENA,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona w 1863 r. w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 16.12.1943 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr
70/43 z dn. 23.12.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

OSTROWSKI ADAM JAN,
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.
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Urodzony 4.12.1901 r. w Żywcu, syn Józefa i Adelajdy z d. Niewiadomska. Po
ukończeniu 4-tej klasy Szkoły Ludowej, przeniósł się do Szkoły Realnej w
Żywcu – maturę zdał w 1920 r. Od 10.07.1920 r. ochotniczo wstąpił do wojska i
walczył w wojnie polsko-bolszewickie w psp, a później w 16 pp. w Tarnowie
(otrzymał stopień plutonowego). Od 1920 r. zwolniony z wojska, zaś w styczniu
1921 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel kontraktowy w Szkole Powszechnej w
Zabłociu (tam pracował do czerwca 1921 r.). Następnie, studiował na
Politechnice Łotewskiej (Politechnika Ryska, a od 28.09.1919 r. Uniwersytet
Łotewski) na Wydziale Chemicznym, lecz studia był zmuszony przerwać ze
względu na brak środków materialnych. W roku szkolnym 1922/1923 był
słuchaczem jednorocznego kursu Abiturientów Akademii Handlowej w
Krakowie, poczym pracował w Śląskim Banku Przemysłowym w Bielsku,
następnie w Katowicach. Do wybuchu drugiej wojny światowej pracował w
różnych zakładach i szkołach. Od początku okupacji hitlerowskiej, zaangażował
się w ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany 4.09.1943 r. i
przetransportowany do więzienia w Mysłowicach. Po przesłuchaniach,
16.10.1943 r. przesłany do KL Auschwitz. W związku z brakiem udowodnionej
winy, zwolniony z obozu. Od 14.04.1945 r. powrócił do pracy w Twardorzeczce
na stanowisko kierownika szkoły, pełnił też wiele inicjatyw społecznych – do
przejścia na emeryturę w 1972 r. Zmarł 20.02.11976 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 205-206, oprac. Z. Dzikowski.

OSTROWSKI MARIAN,
Zamordowany w Charkowie.

Urodzony w 1909 r., syn Karola. Mieszkaniec Żywiecczyzny. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika, brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Przemieszczając się w czasie walk na tereny wschodnie –
tam dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany wiosną 1940 r. przez
NKWD w Charkowie. Awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r.

OSTROWSKI STANISŁAW,
Więzień – prawdopodobnie w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- prawdopodobnie przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r.
zwolniony z więzienia – odzyskał wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

OSTROWSKI STEFAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-168.

Urodzony 7.05.1023 r. w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr E-168.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 734,
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OSTROWSKI TADEUSZ,
Zamordowany w Katyniu.

Urodzony w 1900 r., syn Jana, mieszkaniec Żywiecczyzny. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika, brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Przemieszczając się w czasie walk na tereny wschodnie –
tam dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany wiosną 1940 r. przez
NKWD w Katyniu.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r.

OŚLJZŁO JÓZEF,
Więzień w Toruniu.

Urodzony 15.03.1907 r. w Żywcu, syn Franciszka i Eleonory z d. Pawlik.
Absolwent Szkoły Realnej w Żywcu w 1924 r., a następnie studiował biologię i
chemię z mineralogią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kończąc
studia 25.04.1931 r. W trakcie studiów był słuchaczem 2-letniego Kursu
Pedagogicznego, a po odbyciu praktyki pedagogicznej otrzymał dyplom
nauczyciela szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich. W
roku szkolnym 1929-1930 nauczyciel kontraktowy w Gimnazjum w Żywcu,
1932-1934 nauczyciel w szkolnictwie powszechnym w powiecie bialskim. Od
1935 r. do wybuchu drugiej wojny światowej uczył w Gimnazjum
Ogólnokształcącym w Chełmży (były powiat bydgoski), gdzie 17.10. 1939 r. z
liczną grupą innych Polaków został aresztowany i wywieziony do Torunia. W
Toruniu więziony w Forcie VII – centralnym więzieniu Selbstschutzu. Zginął
między 28.10. a grudniem 1939 r., - zamordowany w tzw. „Barbarce” w jednej z
cotygodniowych egzekucji
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 548; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza.

PABIAN JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.03.1907 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Wojciecha i Marii z d. Szpera, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Krakowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, gdzie zginął 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
28248/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Pneumonie” (niewydolność
serca przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1142; PMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 1190.

PACH MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr E-855, nr 24780.
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Urodzony 12.09.1910 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-855, a po jakimś czasie zmieniono
jego status na więźnia nr 24780. Następnie, wypisany 15.10.1942 r. –
prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, lub odzyskał wolność. Nieznany
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 763.

PACH MIECZYSŁAW,
Więzień obozu jenieckiego Stalag XII-B Frankenthal.

Urodzony 28.01.1915 r. w Pewli Ślemieńskiej gmina Świnna,
pow. żywiecki, syn Józefa i Marii z d. Talik. W rodzinnej
miejscowości ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Po
ukończeniu szkoły wykonywał różne dorywcze prace,
pomagając
rodzicom
w
prowadzeniu
rodzinnego
gospodarstwa. W marcu 1938 r. powołano go do odbycia
zasadniczej służby wojskowej i wcielono do 73 pp. w
Katowicach, gdzie awansował do stopnia kaprala.
W kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział jako dowódca drużyny, walczył na
odcinku od Wyr do Rozwadowa. W czasie bitwy - w lasach lubelskich
16.09.1939 r. został ciężko ranny w głowę i dostał się do niewoli. Był leczony
(jako jeniec) w szpitalu w Jarosławiu, następnie znalazł się w obozie jeńców
wojennych Gerlitz. Wyzwolenie zastało go w obozie w Frankenthal - w szpitalu
Heppenhaim. Po wyzwoleniu, wrócił w rodzinne strony i podjął pracę w
Bielsku, zaś od 1948 r. przeniósł się do pracy w Żywcu Sporyszu. Był dosyć
aktywnym społecznikiem. Zmarł 3.07.1983 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 162, oprac. A. Urbaniec.

PACIOREK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-2985.

Urodzony 1.01.1907 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn
Melchiora i Barbary z d. Legierski, mieszkaniec Rycerki Górnej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w lipcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2985. Zginął 14.08.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 20377/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 5:40, 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. 858; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 869.

PACIOREK WIKTORIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31528.
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Urodzona 24.11.1920 r. w Sopotni gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, córka
Andrzeja i Marii, mieszkanka Sopotni. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 31528. Zginęła 16.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
8603/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:40,
określenie przyczyny zgonu to: „Bauchfellentzündung” (zapalenie otrzewnej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1095.

PACZUSZKA ROZALIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 21.01.1880 r. w Korbielowie gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, córka
Józefa i Reginy z d. Pastur, zamieszkała w Korbielowie. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła 2.05.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 19386/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o
godz. 10:40, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1360.

PAL JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 4.03.1916 r. w Kurowie gmina Stryszawa, pow. suski, syn Józefa i
Marii z d. Hereda, bez stałego miejsca zamieszkania. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 23532/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:32,
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; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1018.

PALARSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz - tam zginął. Brak informacji o
przyczynach i dacie zgonu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

PALCZEWSKI TADEUSZ,
Więzień Montelupich, KL Auschwitz nr 33158.

Urodzony 3.12.1914 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Stefana i
Stefanii z d. Klimaczak. Absolwent Państwowego Gimnazjum
im. M. Kopernika w Żywcu – egzamin dojrzałości zdał w
1933 r. Następnie studiował w Wyższej Szkole Nauk
Politycznych w Warszawie, równocześnie kształcił się w
malarstwie i wiele czasu poświęcał twórczości literackiej. W
okresie okupacji, aby uniknąć wywiezienia na roboty
przymusowe, pracował w Krakowie.
Aresztowany 16.04.1942 r. w Krakowie – w Kawiarni Plastyków artystów,
malarzy, aktorów. Wpierw przetrzymany w więzieniu na Montelupich, a stamtąd
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przesłany do KL Auschwitz, 25.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 33158. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 8955/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 16:56, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał
serca).
Postscriptum. Rozstrzeliwanych wyprowadzano na dziedziniec bloku 11 po 4
osoby, stawiano je pod Ścianą Straceń, a blokowy wypowiadał zdanie: „za
zamordowanie szefa lotnictwa niemieckiego w Krakowie jesteście skazani na
śmierć”. Wówczas padały cztery pojedyncze strzały i martwe ciała osuwały się
na ziemię.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 168; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 191; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1431; D. Czech Kalendarz
wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 173.

PALECZNY JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.05.1924 r. w Stryszawie pow. suski, syn Józefa i Anieli z d.
Ścieszka, zamieszkały w Stryszawie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginał 15.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
15483/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:25,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca
przy grypie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r.,s. 1142; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 471.

PALUCH BERNARD,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.09.1900 r. w Zawoji pow. suski, syn Andrzeja i Wiktorii z d.
Bielas, zamieszkały w Zawoji. Aresztowany i przetransportowany do KL
Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
15810/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:25,
określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes“
(niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 790.

PALUCH FRANCISZKA,
Więźniarka więzienia w Mysłowicach.

Urodzona w 1888 r. w Żywcu, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w
Grodziszczu k/Cierlicka – Zaolzie. Więziona w więzieniu śledczym w
Mysłowicach. Zmarła w 1943 r. z wycieńczenia i urazów spowodowanych
uciążliwym przesłuchiwaniem - po wyjściu na wolność i powrocie do domu.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68; (Z
SUPLEMENTU).

PALUCH SZYMON,
Więzień – nieznana nazwa obozu.
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Mieszkaniec Łodygowic pow. żywiecki. Od początku okupacji hitlerowskiej
zaangażował się w działalność ruchu oporu (stopień wojskowy porucznik).
Aresztowany w 1943 r. i uwięziony w obozie koncentracyjnym – którego nazwy
nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

PASIERBEK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął. Nieznana jest niestety
przyczyna i data zgonu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

PASSENDORFER EDWARD,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Zaangażowany w
działalność konspiracyjną ZWZ/AK - Inspektorat Bielski (stopień wojskowy
kapitan), komendant placówki w Suchej. Na skutek zdrady, aresztowany we
wrześniu 1942 r. i przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, stamtąd do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz,
gdzie zginął w niewiadomych okolicznościach i terminie.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

PASTOR FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-1003.

Urodzony 17.04.1917 r. w Krzyżowej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn Pawła
i Rozalii z d. Gnojczak, zamieszkały w Krzyżowej. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 9.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1003. Zginął 22.02.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 1501/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
15:40, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 770; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 1.

PAWEŁEK JAN,
Więzień – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec Gilowic pow. żywiecki – sekretarz gminy. Aresztowany w drugiej
połowie 1940 r. - przed masowymi wysiedleniami ludności z Gilowic
(aresztowany razem z kowalem - Michałem Kurzyńcą, kierownikiem szkoły Władysławem Latkiewiczem, wójtem gminy i posłem na sejm - Franciszkiem
Michulcem, organistą - Albinem Górnym, i wieloma innymi osobami).
Przewieziony do obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

PAWEŁEK MICHAŁ IGNACY,
Więzień KL Auschwitz nr 19793.
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Urodzony 30.07.1908 r. w Żywcu, syn Augustyna i Anny z d. Janosz,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Lublinie, z zawodu księgowy.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz,
30.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19793.
Zginął 31.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 38132/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:25, 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. 115; PMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 624.

PAWEŁEK STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.06.1904 r. w Żywcu, syn Tomasza i Marii z d. Komuniecka,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
17.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35045/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30, 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. 1143; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 539.

PAWLIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 26701.

Urodzony 12.10.1900 r. w Żywcu, syn Franciszka i Anny z d. Biela,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 11.03.1942
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 26701. Zginął
4.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 38937/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 155; PMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 1421.
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PAWLUS ALOJZY kś.,
Więzień w Cieszynie, KL Dachau nr 67142.

Urodzony 21.02.1910 r. w Trzycieży pow. cieszyński, administrator parafii w
Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowany 25.08.1943 r. i
więziony w Cieszynie, stamtąd 25.04.1944 r. przetransportowany do KL
Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 67142. Mimo
ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 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. 188.

PAWLUS JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 150577.

Urodzony 26.05.1908 (lub 1898) r. w Cięcinie pow. żywiecki. Aresztowany za
uchylanie się od pracy i uwięziony w KL Auschwitz, 15.9.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 150577. Następnie,
wypisany 29.4.1944 r. – przeniesiony do KL Natzweiler. Nieznany dalszy los
tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII, Nakładem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1985 r.

PAWLUS JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 2.02.1923 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu, ślusarz. Aresztowany
1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Zmarł w
1943 r. w szpitalu obozowym.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124.

PAWLUS LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr 150576.

Urodzony 29.12.1892 r. w Rajczy pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 15.09.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 150576. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399.

PAWLUS MIECZYSŁAW, pseud. „Wróbel”,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 31.01.1918 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Karola i
Anieli z d. Ciurla, zamieszkały w Żywcu. Współzałożyciel tajnej organizacji
„Racławice” na Żywiecczyźnie, członek sztabu tej organizacji w okręgu
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żywieckim. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 3.07.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24305/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungenentzündung” (zapalenie płuc).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 301.

PAWLUS WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 40671.

Urodzony 15.10.1911 r. w miejscowości Wieprz gmina Radziechowy-Wieprz,
pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d. Duraj, zamieszkały w Wieprzu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.06.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 40671. Zginął 25.06.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 12818/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 20:25, określenie przyczyny zgonu to: „doppelseitige
Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 183, 1143; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 818.

PAWLUS WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 184298, KL Sachsenhausen.

Urodzony 7.04.1897 r. w Rajczy pow. żywiecki, robotnik. Aresztowany w
styczniu 1944 r. za przynależność do PPS. Przebywał w areszcie gestapo w
Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz blok 11. Od 25.04.1944 r.
przekazany na „pobyt w obozie” i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 184298. Następnie, przewieziony do KL Sachsenhausen. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 22.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 463; APMA-B Ankieta z dn. 28.08.1965 r. wypełniona osobiście przez Wojciecha Pawlusa (sygn.
Mat./5293, nr inw. 148772).

PAWŁOWICZ BRONISŁAW, pseud. „Guga”,
Więzień KL Auschwitz nr 114740.

Urodzony 28.12.1902 r. w miejscowości Dolina, pow. doliński, woj.
Stanisławowskie - w granicach II Rzeczpospolitej do roku 1939 - obecnie obwód
lwowski w Republice Ukrainy, syn Antoniego i Marii z d. Slepkiewicz,
zamieszkały w Węgierskiej Górce, pow. żywiecki. Wykształcenie wyższe –
inżynier, stopień wojskowy kapitan. W okresie okupacji hitlerowskiej,
zaangażowany w ruchu oporu – pierwszy dowódca placówki ZWZ w
miejscowościach Cięcina - Węgierska Górka. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
114740. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23401/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:15, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 322, 684; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 887; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. Książki.
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PAWŁOWICZ JÓZEF,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Gross-Rosen nr 85289.

Urodzony 9.04.1883 r. w miejscowości Sasów, pow. złoczowski, woj.
tarnopolskie - w granicach II Rzeczpospolitej do roku 1939 - obecnie obwód
lwowski w Republice Ukrainy, syn Franciszka i Agnieszki z d. Zielińska.
Rodzice w 1890 r. przenieśli się do Zabłocia pow. żywiecki, gdzie Józef
rozpoczął naukę w 6 klasowej szkole Ludowej w Żywcu. Po jej ukończeniu
uczył się w 3-letniej „Biggerschule” w Białej z niemieckim językiem
wykładowym.
Następnie,
wstąpił
do
Państwowego
Seminarium
Nauczycielskiego w Krakowie, które ukończył w 1905 r. Pierwszą pracę jako
nauczyciel pomocniczy podjął w szkole w Zabłociu, a następnie uczył w Żywcu.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości 13.06.1908 r., został nauczycielem, później
kierownikiem szkoły w Leśnej pow. żywiecki. 23.10.1911 r. otrzymał patent
nauczyciela szkół ludowych. Wybuch pierwszej wojny światowej spowodował
jego powołanie do wojska austriackiego (1915 r.), jednak jako kierownik szkoły
został zwolniony z wojska. Po powrocie do Leśnej, bardzo aktywnie
zaangażował się w rozbudowę szkoły w Leśnej, a także w inne przedsięwzięcia
społeczne – m.in. był współzałożycielem i członkiem OSP w Leśnej. Od
początku wybuchu drugiej wojny światowej, nadal pozostał na stanowisku
kierownika szkoły, biorąc jednak udział w tajnym nauczaniu. Należał do ruchu
oporu – żołnierz ZWZ. W sierpniu 1944 r. aresztowany w grupie 28 osób z
Żywiecczyzny – podejrzanych o współpracę z partyzantami. Przewieziony do
aresztu gestapo w Bielsku, skąd po przetransportowany został do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przesłany do KL Gross-Rosen, tam
zarejestrowany jako więzień nr 85289. Zginął w połowie lutego 1945 r. w
nieustalonych okolicznościach podczas ewakuacji więźniów w głąb Niemiec
Bibliografia: Baza Zmarłych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy; Biuletyn Info. Gm. Lipowa nr 3(3) 2007; Z.
Dzikowski, J. Gąsiorek, Z dziejów Siennej, WITKM, Kraków 2008 r.; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele
polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 559; Zbiory dokumentów K.
Wójtowicza (poz. 167 wykazu); Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 163-164, oprac. Teresa
Jarocka; Informacja J. Murańskiego.

PAWŁOWSKA ANNA z d. BAGILAIKA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 26.03.1869 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, zamieszkała w
Soli. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła 25.06.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 24219/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:40, określenie przyczyny zgonu to:
„Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 688, 1161; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 217.

PAWŁOWSKA FRANCISZKA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 24.11.1930 r. w Sułkowicach gmina Andrychów, pow. wadowicki,
córka Michała i Marianny z d. Ferko, zamieszkała w okresie okupacji
hitlerowskiej w Bohuminie - Czechy. Aresztowana i w transporcie zbiorowym
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przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 27.06.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 24248/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 5:20, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber”
(tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1161; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 246.

PAWŁOWSKA MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 20.04.1903 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, córka Tomasza i
Anny z d. Bongalaj, zamieszkała w Soli. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, gdzie zginęła 16.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
34841/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 5:20,
określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Wassersucht” (nieżyt/katar
jelit przy puchlinie wodnej serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1161; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 341.

PAWŁOWSKI ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.11.1899 r. w Pewli Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Józefa i Anny, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Ligocie pow.
myślenicki. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął
11.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19633/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:00, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1143; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 137.

PAWŁOWSKI JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.11.1898 r. w Krzyżowej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn Józefa
i Anny z d. Pawłowski, zamieszkały w Krzyżowej. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz. Zginął 12.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
30288/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:30,
określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 272.

PAWŁOWSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.01.1868 r. w Sporyszu pow. żywiecki, syn Józefa i Anny z d.
Majewski, zamieszkały w Sułkowicach gmina Andrychów, pow. wadowicki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 28.10.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 31054/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Myodegeneratio cordis” (zawał mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1143; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 1026.
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PAWŁOWSKI PAWEŁ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 11.11.1928 r. w Polance Wielkiej pow. oświęcimski, syn Antoniego i
Marceliny z d. Barwiński, zamieszkały w Sporyszu pow. żywiecki. Aresztowany
i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 24.09.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 32645/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 9:15, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry
katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 666; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1089.

PAŹDZIORKO LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.08.1920 r. w Ujsołach pow. żywiecki, syn Jan i Anny z d. Sołtysik,
zamieszkały w Ujsołach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął 23.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10674/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Pneumonie” (niewydolność serca przy
flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1143; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 174.

PEŁESZ WŁADYSŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 1.03.1900 r. Absolwent Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - uzyskał stopień magistra. Po
studiach, zatrudniony został jako podinspektor w Inspektoracie Szkolnym w
Białej Krakowskiej. Podporucznik rezerwy WP. W pierwszych miesiącach
okupacji hitlerowskiej, pracował jako nauczyciel języka polskiego w
Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika
Szkoły Powszechnej w Stryszawie - gdzie zamieszkał. Był współorganizatorem i
nauczycielem tajnego nauczania w zakresie szkoły powszechnej. Zawieszony w
pracy jako nauczyciel, za patriotyczną interpretację na lekcji języka polskiego
„Wesela” St. Wyspiańskiego. Aresztowany 16.04.1940 r. i więziony wpierw w
areszcie gestapo w Bielsku, następnie w Cieszynie, a z tego więzienia przesłany
transportem zbiorowym KL Dachau, zaś po sześciu tygodniach do KL
Mauthausen-Gusen, gdzie zginął jesienią 1941 r.
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r., s. 561-562; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 214, oprac.
J. Bilitz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (m. in. poz. 168 wykazu).

PENPEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.02.1910 r. w Lachowicach gmina Stryszawa, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940 r. – w
pierwszej masowej egzekucji jaka miała miejsce w tym obozie. Owe 40 osób
skazanych na śmierć - którym zarzucano akty gwałtu i napady na
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funkcjonariuszy policji w Katowicach, osobiście wyznaczył (wybrał)
Reichsführer SS Himmler – z czterech list jakie przekazało mu
Statspolizeileitstelle w Katowicach. Egzekucji dokonano o godz. 12 i trwała 20
minut.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 647.

PĘCZEK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 24690.

Urodzony 12.08.1904 r. w Żarnówce gmina Maków Podhalański pow. suski, syn
Antoniego i Rozalii z d. Nieckula, zamieszkały w Grzechyni gmina Maków
Podhalański, pow. suski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz,
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24690. Zginął 13.01.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 683/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:05, określenie przyczyny zgonu to: „Herz und Kreislaufschwäche” (osłabienie/niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 683.

PĘKALSKI EDMUND,
Więzień KL Auschwitz nr 44324.

Urodzony 16.12.1911 r. w Żywcu, syn Stefana i Wandy z d. Skowrońska,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Dąbrowie Górniczej.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 1.07.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 44324. Zginął 13.09.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30393/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:05, określenie przyczyny zgonu to:
„Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 192, 663; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 389.

PIĄTEK ALOJZY,
Więzień w Mysłowicach.
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Mieszkaniec Kocurowa – obecnie dzielnica Żywca. Aresztowany 26.02.1944 r.
w związku z zastrzeleniem 8.02.1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu
Gąsiorków w Rychwałdzie (osada Olszyny). Przetransportowany do więzienia
śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie zwolniony do domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach 2.III.1944 r.
Karta Groni 1989 – Nr XIV, Nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1989 r.

PIĄTEK ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr E-837, nr 24762.

Urodzony 26.10.1910 r. w Suchej
Aresztowany i przetransportowany
zarejestrowany w obozowej ewidencji
następnie zmieniono jego status na
23.06.1942 r. – zwolniony z obozu.

gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
do KL Auschwitz, 18.12.1941 r.
jako więzień „wychowawczy” nr E-837,
więźnia nr 24762. Odzyskał wolność

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 762.

PIĄTEK FERDYNAND,
Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony 22.06.1895 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 28.09.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

PIĄTEK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.10.1902 r. w Moszczanicy gmina Żywiec, pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Marii z d. Stokłosa, zamieszkały w Moszczanicy. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 24.02.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 11953/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe”
(niewydolność serca przy grypie).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1451.

PIĄTEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 85214, KL Mauthausen nr 34820.

Urodzony 21.07.1897 r. w Moszczanicy gmina Żywiec, pow. żywiecki.
Aresztowany i transportem zbiorowym z Katowic przewieziony do KL
Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
85214. Następnie, 4.09.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen i tam
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zarejestrowany jako więzień nr 34820. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 239.

PIĄTEK MICHAŁ,
Więzień w Mysłowicach.

Mieszkaniec Kocurowa – obecnie dzielnica Żywca. Aresztowany 26.02.1944 r.
w związku z zastrzeleniem 8.02,1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu
Gąsiorków w Rychwałdzie (osada Olszyny). Przetransportowany do więzienia
śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie zwolniony do domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach 2.III.1944 r.
Karta Groni 1989 – Nr XIV, Nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1989 r.

PIĄTEK WŁADYSŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 6.06.1923 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, zamieszkały w Radziechowach, uczeń gimnazjum. Aresztowany
1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

PIECUCH JAN,
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen nr 122091.

Urodzony 11.11.1897 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Adama i
Anieli, zamieszkały w Leśnej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, skąd
przesłano go do KL Mauthausen, 25.01.1945 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 122091. Z obozowej karty personalnej wynika, że od
25.01.1945 r. do 31.01.1945 r. odbywał w tym obozie kwarantannę, a
31.01.1945 r. znalazł się w obozowym szpitalu. Zginął 19.04.1945 r. (tuż przed
wyswobodzeniem obozu przez wojska amerykańskie)
Bibliografia: APMA-B: Haeftlings Personal Karte; Informacja J. Murańskiego.

PIECUCH JAN,
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 11.05.1902 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Michała i
Katarzyny z d. Nalborczyk, zamieszkały w Leśnej. Sekretarz gminy Leśna. W
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okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu –
żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. Następnie,
przesłany do KL Mauthausen gdzie zginął – brak daty i nieznana przyczyna
śmierci.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego.

PIECUCH MARIA, pseud. „Marysia”,
Więźniarka KL Auschwitz nr 79850, KL Ravensbrück, KL Buchenwald

Urodzona 10.03.1913 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, mieszkanka
Leśnej. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność ruchu
oporu - łączniczka AK na Żywiecczyźnie. Współpracowała między innymi z
Michałem Mrowcem - straconym w Gilowicach. Aresztowana 1.02.1943 r. jako
podejrzana o przynależność do organizacji konspiracyjnej. Wpierw przebywała
w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz,
26.05.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 79850.
Następnie, od września 1943 r. przesłana do KL Ravensbrück i dalej do KL
Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywała, przeżyła i odzyskał wolność. Wróciła do domu – do Leśnej. Zmarła
14.12.1995 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 618; W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta
Groni 1989 – Nr XIV; Informacja J. Muriański; APMA-B Ankieta z dn. 12.05.1965 r. wypełniona osobiście
przez Marię Piecuch (sygn. Mat./5266, nr inw. 148745).

PIECUCH TOMASZ,
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen nr 31228,

Urodzony 19.11.1895 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Michała i
Reginy z d. Stefko, zamieszkały w Leśnej, rolnik, wójt gminy Leśna. W 1914 r.
współzałożyciel OSP w Leśnej, jej skarbnik i prezes do czasu wybuchu drugiej
wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w
działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. Udostępniał swoje gospodarstwo
rolne do spotkań konspiracyjnych, zajmował się rozpowszechnianiem
wiadomości z „gazetek” i z radia. Aresztowany w 1943 r. (prawdopodobnie w
lutym lub w marcu) w pracy - w Fabryce Papieru „Solali” w Żywcu-Zabłociu,
gdzie pracował, jako palacz. Po przesłuchaniach przez gestapo w Żywcu, wraz z
innymi członkami podziemia z Żywca i okolic (m.in. Julianem Matlakiem,
braćmi Marcinem i Władysławem Stefko, Janem Stefko, Janem Piecuchem)
przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz. Następnie, 9.06.1943
r. przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 31228.
Zginął 4.01.1945 r.
Postscriptum. Żona - Maria została także aresztowana i przewieziona do obozu
pracy w Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny, a potem zesłana na roboty w
głąb Rzeszy (Kolberg- Kołobrzeg, Hamburg) - przeżyła okupację. Córka Maria i
syn Józef zostali zesłani na roboty i również przeżyli wojnę. Zięć Tomasz Janota
– także aresztowany (ur. 12.12.1903 r.), zginął w KL Auschwitz. Po
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aresztowaniu rodziny Piecucha, dom i gospodarstwo zostało zajęte w ramach
przesiedleń (tzw. Aktion Saybusch).
Bibliografia: Obozowy list T. Piecucha do przyrodniej córki A. Janoty; Informacja rodziny (córek) i sąsiadów;
Informacja współwięźnia z KL Auschwitz – J. Matlaka; APMA-B Ankieta z dn. 16.02.2005 r. wypełniona
przez Jerzego Murańskiego (sygn. Mat./19354, nr inw. 181527).

PIECZARA FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec stalagu VI/A.

Urodzony 4.06.1904 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, i
zamieszkały w tej miejscowości. W sierpniu 1939 r. powołany do Wojska
Polskiego, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z
hitlerowskim agresorem, dostał się do niemieckiej niewoli przy wschodniej
granicy i wysłany transportem do Niemiec do obozu Stalag VI/A – numer jeńca
wojennego 6374. W stalagu tym pracował jako sanitariusz. Wrócił do domu w
listopadzie 1945 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

PIECZARA WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz nr 184301, KL Gross-Rosen, KL Oranienburg.

Urodzony 14.12.1912 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 25.04.1944 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 184301. Następnie, przesłany do KL GrossRosen, do KL Oranienburg. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w
których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 26.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 463.

PIECZARKA FRANCISZEK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 29.03.1917 r. w Rajczy pow. żywiecki, zamieszkały w Rajczy, robotnik rolny.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(obecna nazwa Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przesłany do obozu
przejściowego Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu
przejściowego Markstädt (Laskowice Oławskie). Od 25.06.1942 r.
przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy
rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło
tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania
deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG
Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność –
gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

PIECZARKA MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 85202, KL Mauthausen nr 31229.

Urodzony 1.01.1921 r. w Rajczy pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 31.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
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85202. Następnie, 13.04.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen i tam
zarejestrowany jako więzień nr 31229. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 239.

PIELA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 1258, KL Mauthausen.

Urodzony 25.04.1916 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 26.06.1940 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 1258 r. Następnie, przeniesiony do KL
Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 35.

PIERLAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.01.1905 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Andrzeja i Wiktorii z d. Biegun, zamieszkały w Sopotni Wielkiej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 7.11.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 31592/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 20:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche bei
Magendarmkatarrh” (niewydolność mięśnia sercowego przy nieżycie
żołądkowo-jelitowym).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1143; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 62.

PIERLAK KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 150575, KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 17.02.1920 r. w Sopotni Wielkiej. Po ukończeniu
wykształcenia podstawowego, już jako 15 letni chłopak
pracował przy pracach leśnych aż w końcu zdobyte
wyszkolenie praktyczne umożliwiające mu objęcia posady
gajowego. W okresie okupacji hitlerowskiej, jako
doświadczony i ceniony robotnik leśny, także wykonywał
obowiązki gajowego do czasu, kiedy odmówił podpisania
Volkslisty.
Zaangażowany w ruchu oporu, został aresztowany wraz z wieloma innymi
członkami AK z terenu Żywiecczyzny. Uwięziony w KL Auschwitz, 15.09.1943
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 150575. Następnie,
24.08.1944 r. przesłany został do KL Ravensbrück, a stamtąd w marszu
ewakuacyjnym dostał się do KL Bergen-Belsen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność.
Wróciwszy w rodzinne strony, znowu podjął pracę gajowego. W 1951 r. został
Leśniczym w Kamesznicy gdzie pracował do przejścia na emeryturę. Zmarł
23.06.2002 r.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399; Życiorysy Na Żywiecczyźnie Pisane, Tom I, pod red. A. Urbaniec, H. Woźniak, Żywiec 2004 r.,
s. 262-263.

PIERLAK MARCIN,
Więzień KL Auschwitz nr 150574, KL Ravensbrück.

Urodzony 23.05.1913 r., mieszkaniec Żywiecczyzny. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, 15.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 150574. Następnie, 24.08.1944 r. przeniesiony do KL Ravensbrück.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399.

PIERLAK MATEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 150573, KL Buchenwald.

Urodzony 27.06.1903 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 15.09.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 150573. Następnie, przeniesiony do KL
Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399.

PIERÓG EMIL,
Więzień KL Płaszów.

Urodzony w 1899 r. w Grzechyni, gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowany za współpracę z oddziałem AK Wenancjusza Zycha pseud.
„Dziadek” - zadenuncjowany przez agenta gestapo (o nazwisku Piotr W.) ze
Śląska. Przetransportowany do KL Płaszów, gdzie zginął 6.08.1944 r. –
rozstrzelany.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego – z akt IPN.

PIERÓG MARIA JÓZEFA,
Więźniarka KL Płaszów.

Urodzony w 1905 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowana za współpracę z oddziałem AK Wenancjusza Zycha pseud.
„Dziadek” - zadenuncjowana przez agenta gestapo (o nazwisku Piotr W.) ze
Śląska. Przetransportowana do KL Płaszów, gdzie zginęła 6.08.1944 r. –
rozstrzelana.
Bibliografia: Informacja J. Murańskiego – z akt IPN.

PIERONEK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 111915, KL Flossenbürg.

Urodzony 23.03.1900 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 31.03.1943 r. w obozowej
ewidencji jako więzień nr 111915. Następnie, 18.09.1944 r. przeniesiony do KL
Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

298

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 312.

PIETRASZKO JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w Lipowej pow. żywiecki. Aresztowany i przetransportowany do
więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy
BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

PIETRASZKO WŁADYSŁAW,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1908 r. w Lipowej pow. żywiecki, robotnik. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

PIETRUSA WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 31.05.1903 r. w Stryszawie pow. żywiecki. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 22.11.1940 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

PIETYRA JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 21047, nr E-281.

Urodzony 3.06.1912 r. w Łękawicy pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 21047 a następnie zakwalifikowany jako więzień „wychowawczy” nr
E-281. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 738.

PILARZ WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 85471.
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Urodzony 5.04.1896 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn Jana
i Małgorzaty z d. Prochownik, zamieszkały w Sopotni Małej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 85471. Zginął 11.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 14407/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:20,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność
serca przy nieżycie/katarze jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 246; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 867.

PILIS WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-4093.

Urodzony 2.12.1904 r. w Hucisku gmina Stryszawa, pow. suski. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w kwietniu 1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-4093. Zginął 7.06.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 897.

PILZNER FERDYNAND,
Więzień getta w Sosnowcu.

Urodzony 19.12.1862 r. w Żywcu, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały
w Czeskim Cieszynie. Aresztowany i przetransportowany w 1940 r. do getta w
Sosnowcu, gdzie zmarł w kwietniu 1942 r.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 57; (Z SUPLEMENTU).

PINDEL JÓZEF,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzony 10.11.1872 w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, rolnik.
Aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr
82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginął 27.10.1943 r. – przyczyna
zgonu: choroba watroby i nerek (Akt zgonu USC nr 58/43 z dn. 2.11.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

PINDEL WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 92330.

Urodzony w grudniu 1917 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 92330. Wypisany 23.01.1944 r. –
prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, lub odzyskał wolność.
Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 261.

PITRY FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 16.03.1894 r. w Pietrzykowicach gmina
Łodygowice pow. żywiecki, syn Michała i Reginy z d.
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Pietraszko, zamieszkały w Pietrzykowicach. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 11.01.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 1363/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
14:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht”
(puchlinę wodną serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1144; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1347.

PŁACHCIŃSKA PELAGIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 37603.

Urodzony 31.05.1911 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziony w
KL Auschwitz, 5.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 37603. Wytrwała w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania wyzwolona 27.01.1945 r. przez wojska rosyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 537.

PŁOSKONKA RUDOLF,
Więzień KL Auschwitz nr E-1147.

Urodzony 6.10.1920 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn
Józefa i Jadwigi z d. Chatala, mieszkaniec Rycerki Górnej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1147. Zginął 29.03.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 3935/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
23:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność
mięśnia sercowego).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 929.

PŁOWUCHA LUDWIK,
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 15.01.1905 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki,
syn Józefa i Anny z d. Włocha. Do szkoły powszechnej
uczęszczał w Makowie Podhalańskim. Następnie, wraz z
rodzicami przeniósł się do Żywca, gdzie rozpoczął naukę w
szkole realnej. W 1923 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska
Polskiego – w 5 Pułku Saperów w Krakowie. Po wyjściu z
wojska, pracował na własnym gospodarstwie.
W okresie 1928 do 1939 r. był wójtem gminy w Soli. W lipcu 1939 r. powołany
na ćwiczenia wojskowe, skąd przenoszony został do jednostki w Kobiórze a
następnie w Czechowicach i tam zastał go wybuch drugiej wojny światowej. W
szlaku bojowym od Czechowic po Tomaszów Lubelski został ranny, dostał się
do szpitala oraz krótko do niewoli niemieckiej. Po powrocie do domu, był pod
stałą obserwacją gestapo i w konsekwencji aresztowany w kwietniu 1940 r. pod
zarzutem przynależności do BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem).
Przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.
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Zwolniony z obozu na skutek usilnych starań rodziny oraz bardzo złego stanu
zdrowia. Po odzyskaniu wolności i powrocie do Soli, odmówiwszy podpisania
Volkslisty, kilkakrotnie aresztowany i przesłuchiwany. W 1941 r. wysiedlony z
tzw. ojcowizny. Po wyzwoleniu, wrócił na rodzinne gospodarstwo – pracując
dorywczo w różnych placówkach handlowych i w zakładach przemysłowych w
pobliżu Soli. Aktywnie uczestniczył w życiu OSP. Zmarł 7.08.1996 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 171-172, oprac. Maria Płowucha.

POCHOPIEŃ FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 2.04.1902 r. w miejscowości Las gmina Ślemień, pow. żywiecki, syn
Andrzeja i Julii z d. Gach, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej we
Wronikowie, pow. piotrkowski, ogrodnik. Aresztowany 4.07.1942 r. w
Gorzkowicach jako zakładnik. Wpierw przetrzymany do sierpnia 1942 r. w
więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, a stamtąd przetransportowany do KL
Auschwitz, gdzie zginął 6.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
34832/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:25,
określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt
żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 322; APMA-B Ankieta z dn. 19..05.1976 r. wypełniona przez
żonę – Genowefę Pochopień (sygn. Mat./11205, nr inw. 162708).

POCHOPIEŃ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 85346, KL Mauthausen.

Urodzony 1.12.1924 r. w Ślemieniu pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85346. Następnie, od
13.04.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 242.

POCHOPIEŃ MARTA,
Więźniarka w KL Auschwitz nr 31523.
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Urodzona 11.10.1905 r. w miejscowości Kocoń gmina Ślemień, pow. żywiecki,
córka Wincentego i Marii z d. Ślusarz, zamieszkała w Koconiu. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 31523. Zginęła 11.04.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 18489/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 9:35, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei
Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 483.

POCHOPIEŃ TEOFIL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.04.1914 r. w miejscowości Kocoń gmina Ślemień, pow. żywiecki i
tam zamieszkały, syn Wincentego i Marii z d. Ślusarz. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, gdzie zginął 25.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 11135/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:45,
określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt
żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1144; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 633.

PODGORZEC TEODOR,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.11.1901 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Jana i Karoliny z d.
Sporek, zamieszkały w Rajczy. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 22.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30921/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:59, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 697; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 897.

POLANIAK OTTO,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 1.05.1900 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski, syn Józefa i Marii
z d. Wadowska, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie..
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 18.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 15538/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 21:50, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des
Herzens und Kreislaufes“ (niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 526.

POLOCZEK ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.05.1914 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn Józefa i Anny z d.
Kastura, zamieszkały w Zabłociu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 4.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 6133/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).
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Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 133.

PONIKIEWSKI MIECZYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-2657.

Urodzony 15.08.1925 r. w miejscowości Las gmina Ślemień, pow. żywiecki, syn
Antoniego i Reginy z d. Pochopień, zamieszkały w tej miejscowości.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2657. Zginął 4.09.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 27810/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 14:40, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei
Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 756.

PONIKIEWSKI STANISŁAW,
Więzień obozu jenieckiego, KL Auschwitz nr 85396, KL Gusen nr 12701, KL
Mauthausen nr 33910, KL Neudorf.

Urodzony 15.03.1905 r. w Stryszawie, syn Walentego i
Franciszki z d. Hobowska, zamieszkały w Styryszawie, rolnik.
Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r. - dostał się
do niewoli i do 20.09.1939 r. przebywał w obozie jenieckim.
Aresztowany 29.12.1942 r. jako podejrzany o działalność w
ruchu oporu i przetransportowany do KL Auschwitz,
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85396.
Następnie, od 13.04.1943 przewieziony do KL Gusen, zarejestrowany jako
więzień nr 12701. Stamtąd, 13.08.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen,
zarejestrowany jako więzień nr 33910, a od 16.08.1943 r. przeniesiony do
podobozu Neudorf, gdzie przebywał do 24.05.1944 r. Wyzwolony w kwietniu
1945 r.
Zmarł 17.12.1977 r.
Bibliografia: Archiwum domowe Krzysztofa Ponikiewskiego; APMA-B Ankieta z dn. 25.09.1976 r.
wypełniona osobiście przez Stanisława ponikiewskiego (sygn. Mat./11621, nr inw. 163262).

POPEK WILHELM,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, KL Gross-Rosen nr 85306, KL
Nordhausen.

Urodzony 9.05.1904 r, zamieszkały w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowany
28.08.1944 r. za przynależność do ruchu oporu – żołnierz AK. Przewieziony do
aresztu gestapo w Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony
do KL Auschwitz, stamtąd do KL Gross-Rosen gdzie został zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85306. Dalej, przeniesiony do KL
Nordhausen gdzie zginął 15.02.1945 r.
Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza.

POPIEL GUSTAW,
Więzień KL Gross-Rosen.
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Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Gross-Rosen - tam zginął. Nieznana jest przyczyna i
data śmierci.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

POPIELARCZYK ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 16.08.1916 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Stanisława i Rozalii z d. Steczek, zamieszkały w Suchej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 3.11.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 42172/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 16:48, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 90.

POSZ (POSCH) ANNA z d. LACH,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 10.09.1882 r. w Rajczy pow. żywiecki, córka Józefa i Reginy z d.
Strączek, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Szczakowej.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła 9.12.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 34414/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 7:45, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine
Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1162; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1406.

POSZ (POSCH) KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.12.1872 r. w Rajczy, pow. żywiecki, zamieszkały w okresie
okupacji w Szczakowej. Aresztowany razem z żoną Anną z d. Lach, i
przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął 29.02.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 706; (Z SUPLEMENTU).

POZNAŃSKI TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 17215.

Urodzony 27.12.1913 r. w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Erwina i Wandy z d. Dadys, zamieszkały w okresie okupacji
hitlerowskiej w Krakowie - student. Aresztowany i przetransportowany do KL
Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17215. Zginął
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29.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4017/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:25, określenie
przyczyny zgonu to: „Empyem nach Lungenentzündung” (ropniak po zapaleniu
płuc).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1011.

PÓŁKA JAN,
Więzień obozów jenieckich, robotnik przymusowy.

Urodzony 9.02.1903 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki,
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany po siedmiotygodniowych
ćwiczeniach wojskowych w lipcu i sierpniu 1939 r. w Pułku Radiowym Powązki
w Warszawie. Z tym pułkiem brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do
niemieckiej niewoli 14.09.1939 r. i jako jeniec wojenny wywieziony do
Hohenstein w Prusach Wschodnich, a po roku przewieziony do Nadrenii
Westfalii (obóz – Stalag X-A, później Stalag Vl-I) – Essen. Pracował
przymusowo w Zakładach Krupa do końca wojny. Powrócił do domu w 1947 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

PROCHOT WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 164104, KL Buchenwald.

Urodzony 3.05.1903 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 18.11.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 164104. Następnie, 27.04.1944 r.
przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 432.

PROCHOT WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 3675.

Urodzony 11.05.1922 r. w Żywcu. Aresztowany w początkowym okresie
okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 30.08.1940 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3675. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 46.

PROCHOWNIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 85369.
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Urodzony 6.05.1894 r. w Pewli Małej gmina Świnna, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85369. Od 24.06.1944 r.
przetransportowany do KL Buchwenwald. Od 5.05.1944 r. wypisany –
prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu lub odzyskał wolność.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 243.

PRYSZCZ JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.12.1911 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Józefa i Reginy z d.
Jagosz, zamieszkały w Milówce. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33229/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:39, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 699; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 229.

PRYSZCZ JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 29561.

Urodzony 18.10.1911 r. w Rycerce Dolnej pow. żywiecki, syn Ludwika i Marii
z d. Płoskonka, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Bączej Kuninie
pow. nowosądecki. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do
KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 29561.
Zginął 14.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7567/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 45.

PRYSZCZ WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 35029.

Urodzony 19.01.1898 r. w Milówce pow. żywiecki, zamieszkały w okresie
okupacji hitlerowskiej w Nowym Sączu, kupiec. Aresztowany w Nowym Sączu
i tam przebywał do połowy kwietnia 1942 r. Stamtąd przeniesiony do więzienia
w Tarnowie i następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, 13.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
35029. Zginął 6.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28632/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 5:35, określenie
przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).
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Postscriptum. Jako rekonwalescent, razem z innymi chorymi więźniami w
liczbie 800-1000, wywieziony do gomór gazowych gdzie zginął w pierwszych
dniach września 1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 174; PMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 110; APMA-B Ankieta z dn. 25.10.1969 r. wypełniona przez
syna – Leszka Pryszcza (sygn. Mat./7513, nr inw. 155729).

PRZEMYK ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz nr 19882.

Urodzony 6.06.1909 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Zarzeczu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.08.1941
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19882. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 731.

PRZEMYK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 19879.

Urodzony 31.08.1905 r. w Zarzeczu gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Zarzeczu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.08.1941
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 19879. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 731.

PRZETAK MIECZYSŁAW,
Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 1913 r., syn Stanisława, mieszkaniec Żywiecczyzny. Absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika. Jako ppor. WP brał udział w
kampanii wrześniowej 1939 r. Przemieszczając się w czasie walk na tereny
wschodnie – tam dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany wiosną 1940 r.
w Katyniu - przez NKWD.
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Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r.; A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków
Starobielsk, Warszawa 1989 r. s. 155.

PRZETAK STANISŁAW,
Więzień KL Mauthausen.

Urodzony 3.09.1916 r. w Żywcu i zamieszkały w tej
miejscowości. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. M.
Kopernika. Pracował w Starostwie w Żywcu. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 25.04.1940 r. i
przetransportowany do KL Mauthausen, gdzie zginął
21.09.1940 r.
Bibliografia: Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r. s. 195.

PUDA JÓZEF ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 85167.

Urodzony 1.02.1913 r. w Koszarawie pow. żywiecki, syn Jana i Weroniki z d.
Lach, zamieszkały w Koszarawie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85167. Zginął 29.07.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25936/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Nierenentzündung” (zapalenie nerek).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 690; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 428.

PUDA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.03.1912 r. w Koszarawie pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany w
lutym 1944 r. w Koszarawie za opór w pracy na rzecz okupanta.
Przetransportowany do Kl Auschwitz gdzie przebywał od lutego do maja 1944 r.
Zwolniony z obozu w stamnie skrajnego wycieńczenia fizycznego i
psychicznego – zmarł w domu po dziesięciu miesiącach.
Bibliografia: APMA-B Ankieta z dn. 28.07.1976 r. wypełniona przez żonę - Agnieszkę Puda (sygn.
Mat./11338, nr inw. 162884).

PYCLIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-669, nr 23660.
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Urodzony 28.05.1921 r. w Jeleśni pow. żywiecki - zamieszkały w tej
miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.12.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-669, a
po jakimś czasie zmieniono jego status na więźnia nr 23660. Odzyskał wolność
5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 755.

PYCLIK JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 5.01.1875 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, syn Mikołaja i Reginy z d.
Gibas, zamieszkały w Ślemieniu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 11.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1408/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1145; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1392.

PYCLIK ROZALIA,
Więźniarka Polenlagru nr 40 we Frysztacie, Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Urodzona 3.08.1910 r. w Moszczanicy, pow. Żywiec, córka Jana i Antoniny,
mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Wysiedlona ze
swojego gospodarstwa w lutym (lub w kwietniu) 1944 r. Następnie aresztowana
pod pretekstem zastrzelenia 8.02.1944 r dwóch żandarmów niemieckich w domu
Gąsiorków w Rychwałdzie. Przetransportowana do niemieckiego obozu dla
Polaków – Polenlager nr 40 we Frysztacie k/Karwiny a następnie do Polenlager
nr 63 Tschechowitz – Czechowice. Odzyskała wolność 21-23.01.1945 r. –
wyzwolona przez Armię Czerwoną. Zmarła 3.09.2000 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach 2.III.1944r.,
Karta Groni nr XIV, 1989 r.; Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką.

PYDICH ROMAN,
Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 17.02.1908 r. w Zwardoniu i tam zamieszkały. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. W dniu 26.10.1943
r. przewieziony do Istebnej gdzie został powieszony w egzekucji publicznej na
targowisku tej miejscowości, razem z czterema innymi więźniami
mysłowickiego więzienia tj.: Pawłem Haratykiem, Józefem Frey, Marianem
Palińskim, Zbigniewem Wojczykiem.
Postscriptum. Hitlerowcy po egzekucji jaką urządzili w tym samym dniu w
Mostachk/Jabłonkowa, 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 trupy ofiary obu
egzekucji zawieziono do spalenia w krematorium w KL Auschwitz.
Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2 (026) ; (Z SUPLEMENTU).
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PYKA WŁADYSŁAW,
Więzień KL Płaszów.

Urodzony w 1895 r. w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Płaszów, gdzie zginął w sierpniu 1944
r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

PYRZYK ADOLF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 29.01.1914 r. w Żywcu, zamieszkały w Zabłociu pow. żywiecki,
maszynista kolejowy. Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie
przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942
r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 124-125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

PYRZYK ALFRED,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.03.1926 r., syn Augustyna i Józefy z d. Rom, zamieszkały w Pewli
Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 3.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
12993/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00,
określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt
żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 971.

PYTLIK STEFAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-885, nr 25007.

Urodzony 3.02.1913 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-885, a po jakimś czasie
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zmieniono jego status w obozie i otrzymał numer 25007. Następnie, 12.06.1942
r. wypisany – prawdopodobnie przeniesiony do innego obozu, lub zwolniony z
obozu. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 765.

PYTLIK SZCZEPAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-2887.

Urodzony 16.08.1899 r. w Pietrzykowicach pow. żywiecki, syn Józefa i Teresy z
d. Dobija, zamieszkały w Pietrzykowicach. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, w lipcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-2887. Zginął 3.08.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 18183/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
17:05, 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. 854. Kartoteka APMA-B.

RACZEK ANDRZEJ,
Więzień więzienia w Mysłowicach, stracony w Gilowicach.

Urodzony 24.09.1892 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
robotnik w Fabryce Śrub w Sporyszu - obecnie Żywiec, zamieszkały w
Rychwałdzie. Mąż Marii Raczek z d. Biernat i szwagier Wincentego Gąsiorka.
Aresztowany 11.02.1944 r. w odwecie za zastrzelenie 8.02.1944 r. w tej
miejscowości - w domu Wincentego Gąsiorka, dwóch żandarmów z Gilowic.
Przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach (tam spotkał się z
Wincentym Gąsiorkiem i Janem Biernatem). Po śledztwie, skazany przez sąd
doraźny na karę śmierci. Zginął 2.03.1944 r. w egzekucji publicznej w
Gilowicach - przez powieszenie.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Śl. Urząd
Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.; Informacja J. Murańskiego.

RACZEK FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 20.11.1897 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, i
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii
wrześniowej – dowódca obsługi działek przeciwpancernych pod Dubnem.
Dostał się w październiku 1939 r. do niemieckiej niewoli, skąd przy
sprzyjających okolicznościach uciekł i przedostał się do Francji. Nieznany jest
dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

RACZEK FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.
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Urodzony 28.04.1911 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do Plutonu
Zwiadowczego w Katowicach, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r.
Walczył z hitlerowskim agresorem na odcinku: Katowice – Tarnów - Tomaszów
- Lubelski i w tej ostatniej miejscowości 18.09.1939 r. dostał się do niemieckiej
niewoli. Początkiem października 1939 r. zbiegł z niewoli i powrócił do domu.
Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

RACZEK MARIA z d. BIERNAT,
Więźniarka więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Zamieszkała w Łękawicy, pow. żywiecki, żona Andrzeja Raczka, szwagierka
Wincentego Gąsiorka - straconych 2.03.1944 r. w Gilowicach. Aresztowana
11.02.1944 r., podczas obławy w Rychwałdzie (w przysiółku Olszyny), w
odwecie za zastrzelenie 8.02.1944 r. w domu Wincentego Gąsiorka dwóch
żandarmów z Gilowic. Razem z Reginą i Heleną Gąsiorek w transporcie
zbiorowym przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie,
16.05.1944 r. przesłane do KL Auschwitz. Wyrokiem sądu doraźnego w dniu
26.05.1944 r., Maria oskarżona o kontakty z partyzantami, skazana została na
karę śmierci. Nieznana jest data i okoliczności jej śmierci - prawdopodobnie
zginęła w dniu wydania wyroku, wraz z Reginą i Heleną Gąsiorek.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1988 r.; Informacja J. Murańskiego.

RACZEK WŁADYSŁAW,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 26.03.1915 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. W marcu 1938 r. powołany do służby wojskowej w 3 psp.
Bielsko, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walczył z hitlerowskim
agresorem na linii: Bielsko – Kraków – Rzeszów - Janów. W październiku 1939
r. dostał się do niemieckiej niewoli, skąd w sprzyjających okolicznościach (po
kilku dniach pobytu w niewoli) uciekł z obozu jenieckiego i wrócił do domu.
Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

RACZEK ZOFIA,
Więźniarka KL Auschwitz, Polenlagru nr 40 Frysztat, obozu w Boguminie.

Urodzona 23.02.1930 r., córka Andrzeja i Marii Raczków, zamieszkała w
Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki. Aresztowana 5.04.1944 r. podczas
przeprowadzonej łapanki w Rychwałdzie (w osiedlu Olszyny). Wywieziona
wraz z innymi aresztowanymi do KL Auschwitz, a stamtąd do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager 40 we Frysztacie k/Karwiny. Po likwidacji tego
obozu w październiku 1944 r. odesłana do obozu w Boguminie, gdzie 1.05.1945
r. została oswobodzona przez Armię Czerwoną.
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Postscriptum. Jako sierota znalazła schronienie w czeskiej rodzinie Gabriela i
Emilii Vzentów w Nowym Boguminie - w dzielnicy Zablatki, skąd 2.03.1950 r.
powróciła do Polski. Pracowała w „Bewelanie” w Bielsku – Mikuszowicach.
Wyszła za mąż za Mariana Pawlusa. Zmarła w Siennej 17.03.2005 r. Brat Zofii,
8 – letni Jan Raczek, rozchorował się po śmierci ojca i zmarł 16.03.1944 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr X.; Informacja J. Murańskiego.

RADWANIAK MICHAŁ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 20.09.1923 r. w Rycerce Dolnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, zamieszkały w
Rycerce Dolnej, robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie
przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r.
przesłany do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na
osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

REICHENBAUM JAKOB ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz nr 27517.

Urodzony 13.12.1909 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Joachima i Leomy z d. Samueli, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
miejscowości Limanowa. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony
do KL Auschwitz, 30.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 27517. Zginął 6.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
5603/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 161; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1103.

REICHENBAUM JOACHIM ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz nr 27311.
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Urodzony 18.03.1880 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Jakuba i Anny z d. Flach, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej we
Lwowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, 27.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
27311. Zginął 5.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4633/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 161; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 133.

REICHENBAUM JOSEF ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz nr 27312.

Urodzony 28.02.1900 r. w Suchej pow. żywiecki, syn Chaima i Hindy z d.
Szachner, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Makowie
Podhalańskim pow. myślenicki. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, 27.03.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 27312. Zginął 5.04.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 4454/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 9:35, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie
mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 161; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1444.

REIMSCHÜSSEL JULIAN,
Więzień KL Dachau nr 7180, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 27.09.1908 r. w Sporyszu pow. żywiecki, syn
Adolfa i Marii z d. Rączka. W 1922 r. Ukończył Państwową
Szkołę Powszechną, a następnie uczęszczał do Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, gdzie w 1929 r. zdał
maturę. W 1927 r. został członkiem TUR w Żywcu, a w latach
1930-1932 pełnił obowiązki prezesa Związku Młodzieży
Akademickiej.
Kontynuując kształcenie się, w 1932 r. ukończył Wyższe Studium Handlowe w
Krakowie – Wydział Pedagogiczny. Praktykę zawodową wykonywał w latach
1932-1934 w Urzędzie Skarbowym oraz Ubezpieczalni Społecznej w Żywcu. W
tym też czasie (praktyki) pracował dodatkowo jako nauczyciel w Publicznej
Szkole Dokształcającej z Żywcu. W 1936 r. pracował jako nauczyciel w
Miejskiej Szkole Przysposobienia Kupieckiego, a od 1937 r. Miejskiego
Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Żywcu. Aresztowany w kwietniu
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1940 r. i przewieziony do KL Dachau, tam zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 7180. Następnie, przetransportowany do KL
Mauthausen-Gusen. Brak ewidentnych dowodów winy oraz skuteczne starania
żony, wpłynęły na jego zwolnienie z obozu. Zagrożony wcieleniem do
niemieckiego wojska, pod koniec 1944 r. ukrywał się do zakończenia wojny. Po
wojnie, już w kwietniu 1945 r. przyczynił się do uruchomienia Miejskiego
Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Handlowego w Żywcu – został jego
dyrektorem. Przez dalsze lata, wykazywał wielką aktywność jako społecznik i
działacz samorządowy. Posiadał m.in. odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Wolności i Zwycięstwa, Medal za „Zasługi dla miasta
Żywca”, Odznakę Grunwaldzką, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Złote
odznaki: „Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Zasługi dla Ziemi Nowosądeckiej”,
„Zasługi dla Zakopanego”. Zmarł po długotrwałej chorobie 30.03.1984 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 175-176, oprac. S. Dobosz; H. Woźniak –
patrz wstęp do nin. książki.

ROCZYNA FRANCISZKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 62748.

Urodzona w miejscowości Szare k/Milówki pow. żywiecki, żona Józefa
Roczyny. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 21.09.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 62748 i gdzie zginęła
2.01.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 593; Informacja od J. Murańskiego.

ROCZYNA JÓZEF,
Stracony w Kamesznicy.

Urodzony 12.01.1902 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki,
syn Marcina i Anny z d. Kurowskiej, rolnik. Aresztowany (w okresie lipiec sierpień 1943 r.) wraz z innymi członkami ruchu oporu i ich rodzinami,
mieszkańcami okolic Milówki i Węgierskiej Górki - na skutek donosów, za
„udzielania pomocy partyzantom”. Prawdopodobnie tak, jak inni skazani z tej
grupy, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku na przesłuchanie, a potem do
więzienia w Mysłowicach, gdzie został skazany na karę śmierci. Publiczną
egzekucję wykonano 3.09.1943 r. – 10 skazanych powieszono w Kamesznicy, a
11 w tym samym dniu w Żabnicy. Ciała zamordowanych zabrano
prawdopodobnie do spalenia w krematorium w KL Auschwitz.
Postscriptum. W parę dni po uwięzieniu Józefa Roczyny, aresztowano jego
żonę Franciszkę z d. Sołtysik oraz córkę Władysławę.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.

ROCZYNA WŁADYSŁAWA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 63459.

Zamieszkała w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowana wraz z matką Józefą i uwięziona w KL Auschwitz, 28.09.1943 r.
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zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63459. Zginęła
19.01.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 595.

RODAK ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz

Urodzony 22.10.1912 r. (nieznane miejsce urodzenia i
zamieszkania) pow. żywiecki, syn Michała i Katarzyny,
robotnik. Aresztowany i przetransportowany do KL
Auschwitz, gdzie zginął 20.11.1943 r.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w
Łękawicy; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z
SUPLEMENTU).

RODAK ANTONI,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 19.05.1925 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
zamieszkały Rychwałdzie, robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony
w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), od
30.08.1941 r. w Hermansdorf (k/Bolesławca). 10.06.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). Od 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL
Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy
w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie
na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w
„dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen –
Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim
wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

RODAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 9.09.1909 r. w Oczkowie pow. żywiecki, syn Michała i Katarzyny,
zamieszkały w Oczkowie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął 12.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18498/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:30, określenie
przyczyny zgonu to: „Herz-und Kreislaufschwäche” (osłabienie/niewydolność
serca i układu krążenia).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 492.

RODZAJ-PLASKURA FELICJA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31520.
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Urodzona 8.06.1909 r. w Żywcu i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana
i uwięziona w KL Auschwitz, 26.01.1943 r. Zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 31520. Odzyskała wolność w październiku 1943 r.
– zwolniona z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525.

ROLNIK JADWIGA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 64942.

Urodzona 14.09.1910 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 12.10.1943 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 64942. Zginęła 9.03.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 597.

ROMANOWSKA HONORATA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 17672.

Urodzona 24.12.1916 r. w Rychwałdzie gmina Gilowice, pow. żywiecki,
zamieszkała w Rychwałdzie. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
20.08.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 17672.
Zginęła 13.09.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 500.

ROSENTHAL LEOPOLD,
Więzień KL Dachau nr 20864.

Urodzony 15.08.1874 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, z
zawodu rolnik, mieszkaniec Żabnicy. Aresztowany w początkowym okresie
okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 20864. Zginął w tym obozie 6.11.1940 r.
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo
Polskie”, s. 210.

ROTTER ZYGMUNT,
Więzień – prawdopodobnie w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca – kupiec. Już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj.
10.09.1939 r. zostali zatrzymani pierwsi zakładnicy. Byli to: profesor
gimnazjum Walenty Augustynowicz, ks. prałat Jan Satke, kupiec Zygmunt
Rotter, wikariusz ks. Tadeusz Jajko. Niemcy chcieli w ten sposób wyeliminować
bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego -
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prawdopodobnie przetrzymywani byli w więzieniu w Wadowicach. 23.11.1939
r. zwolnieni z więzienia – odzyskali wolność.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

ROZUMEK JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1904 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Agnieszki z d. Okrzesik. W okresie okupacji hitlerowskiej pracownik zakładów
włókienniczych w Bielsku, gdzie prawdopodobnie nawiązał kontakt z
organizacją ruchu oporu. Aresztowany jesienią 1941 r. i przetransportowany do
KL Auschwitz, gdzie zginął 24.09.1942 r. w niewyjaśnionych okolicznościach.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - notatka zamieszczona w księdze parafialnej w
Gilowicach; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

ROZUMEK JÓZEF,
Więzień obozu sowieckiego.

Urodzony w 1908 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Józefa
i Marii z d. Siwek. Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył szkołę
policyjną i został skierowany do pracy w miejscowości Worszczów k/Tarnopola.
Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną w 1939 r., został aresztowany
przez władze radzieckie i osadzony w obozie. Wstąpił do Armii Andersa i
przeszedł z nią szlak bojowy – uczestniczył w bitwie o Monte Cassino.
Postscriptum: Po wojnie, nie mając żadnej wiadomości o swojej rodzinie,
pozostał w Anglii. Zmarł w Anglii w 1975 r.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - uzyskana od córki J. Rozumka, Wandy Kasteli z d.
Rozumek; (Z SUPLEMENTU).

RUBYS STANISŁAW,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1920 r. w miejscowości Ostre gmina Lipowa, pow. żywiecki,
robotnik. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i
przewieziony do wiezienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz
przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

RUFEISEN MORIC,
Więzień więzienia w Będzinie, KL Auschwitz.

Urodzony 19.07.1875 r. w Międzybrodziu gmina Czernichów pow. żywiecki,
podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. Aresztowany
7.06.1940 r. i przetransportowany do więzienia w Będzinie, a stamtąd do KL
Auschwitz, gdzie zginął w styczniu 1944 r.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 110; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU).

RUS JAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 11.04.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 21 Pol-
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Konnej Jednostki w Bielsku, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r.
Walczył z hitlerowskim agresorem na linii Cieszyn – Bielsko – Wadowice Bochnia aż do Janowskich Lasów. W tej ostatniej wymienionej miejscowości
19.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli, z której 10.10.1939 r. zbiegł
podczas transportu do obozu jenieckiego w Niemczech i powrócił do domu.
Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

RUS JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 19.04.1907 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i
w bitwie z hitlerowskim agresorem, pod Lwowem 21.09.1939 r. wzięty do
niewoli. W sprzyjających okolicznościach uciekł z transportu do obozu
jenieckiego w okolicach Oświęcimia. Wrócił do domu – nieznany jest dalszy
jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

RUS JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony 26.01.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Powołany w marcu 1938 r. do służby wojskowej w 4 psp. Bielsko
i przydzielony do 1 kompanii strzeleckiej, uczestniczył w kampanii wrześniowej
1939 r. Walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko - Kęty.
Ranny 3.09.1939 r. przewieziony został do szpitala w Bielsku, a później do
Cieszyna, gdzie przebywał do 6.03.1940 r. Z otwarta raną w nodze zwolniony
do domu.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

RUSIN STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85854, KL Mauthausen nr 12702/47263.

Urodzony 30.01.1920 r. w Stryszawie pow. suski, zamieszkały w Stryszawie.
Aresztowany 7.01.1943 r. i uwięziony w więzieniu w Katowicach, stamtąd
przesłany do KL Auschwitz, 8.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 85854. Następnie, 13.04.1943 r. Przeniesiony do KL
Mauthausen i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
12702/47263. Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 248.

RUSIN STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.05.1919 r. w Lachowicach pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany w
styczniu w Lachowicach za ucieczkę z robót przymusowych i uwięziony w KL
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Auschwitz. Odzyskał wolność w listopadzie 1942 r. - zwolniony z obozu w
stanie skrtajnego wycieńczenia fizycznego.
Bibliografia: APMA-B Ankieta z dn. 8.05.1993 r. wypełniona przez żonę – Annę Rusin (sygn. Mat./17045, nr
inw. 173011).

RÜBNER SEVERIN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.05.1895 r. w Ujsołach pow. żywiecki, syn Juliusza i Hanny z d.
Tichner, zamieszkały w Ujsołach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21695/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Pneumonie” (obrzęk płuc przy zapalenie
płuc).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 693.

RYBARSKI STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 136469.

Urodzony 23.02.1894 w Żywcu, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 11.08.1943 r. Zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 136469. Wypisany 3.02.1944 r. – prawdopodobnie
wysłany do innego obozu. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 377.

RYBIŃSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 39865.

Urodzony 17.05.1915 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Józefa i Stefanii z d.
Turke, zamieszkały w Rajczy. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
17.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 39865 i
gdzie zginął 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25884/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:51, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 182, 690; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 376.

RYCZEK ANTONI,
Więzień gestapo w Żywcu, Bielsku, w Mysłowicach.

Urodzony 19.04.1912 r. w Żywcu i tam zamieszkały. Ukończył Szkołę
Gospodarstwa Wiejskiego i Kursy Wyższej Rachunkowości w Warszawie.
Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w firmie handlowej „Kaisera” i firmie
masarskiej „Wrężlewicza”. Od początku okupacji wraz z bratem Adamem
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zaangażowany w działalność ruchu oporu - redagowanie gazetek i ulotek
„Sikorka” oraz „Błyskawica”. Związał się z Tajną Organizacją Wojskową
(TOW). W związku z akcją „nielegalnego rozprowadzania kartek
żywnościowych wykradzionych z miejscowego Landratsamtu” i aresztowaniem
braci Świętków - Antoni także był poszukiwany. Gdy go nie zastano w domu
podczas rewizji, w jego miejsce zabrano jako zakładnika brata Adama. Mimo
ukrywania się, Antoniego według nieznanych okoliczności aresztowano w
miejscu pracy. Przetrzymywany był w areszcie gestapo w Żywcu, areszcie
gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym 24.02.1942 r.
przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym
śledztwie i wydanym przez sąd doraźny wyroku kary śmierci, stracony został
2.04.1942 r. w publicznej – zbiorowej egzekucji w Żywcu na targowicy.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984; Śl.
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r.
do kwietnia 1945 r. Żywiec 2004r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

RYCZKA FELIKS,
Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony 23.07.1899 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, wpierw przebywał
w więzieniu gestapo w Katowicach, skąd w transporcie zbiorowym
przewieziono go wraz z 39 osobami do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940
r. - w pierwszej masowej egzekucji jaka miała miejsce w tym obozie. Owe 40
osób skazanych na śmierć - którym zarzucano: „... akty gwałtu i napady na
funkcjonariuszy policji w Katowicach”, osobiście wyznaczył (wybrał)
Reichsführer SS Himmler – z czterech list jakie przekazało mu
Statspolizeileitstelle w Katowicach. Egzekucji dokonano o godz. 12 i trwała 20
minut. (Patrz uwaga do Kastelik Franciszek)
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 648.

RYKAŁA ALOJZY,
Zginął w egzekucji zbiorowej w Bystrej.

Urodzony 12.02.1920 r. (wg niektórych dokumentów 23.04.1920 r.) w Żabnicy,
pow. żywiecki, syn Franciszka, brat Romana, pomocnik stolarski. Aresztowany
podczas obławy 3.02.1944 r. w odwecie za zastrzelenie niemieckiego gajowego
(leśniczego) Lanknera. Zginął 24.04.1944 r. w Bystrej pow. bielski powieszony wraz z czterema mieszkańcami z pobliskich miejscowości: Wiktora
Grzegorczyka (ur. 19.04.1921, ślusarza z Bielska), Józefa Klaczka (ur.
4.04.1904 r., robotnika ze Szczyrku), Józefa Lorenca (ur. 20.07.1923 r.,
robotnika z Wilkowic), Michała Steca (ur. 9.09.1919 r., robotnika leśnego ze
Szczyrku).
Bibliografia: W. Latkiewicz: Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985;
Dwutygodnik Nad Sołą i Koszarawą – nr 11(66)-rok IV-1 czerwiec 2001 r.; Śl. Urzędu Woj. W Katowicach,
Wykaz miejsc pamięci; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. Książki.

RYKAŁA MARIA z d. ŁAJACZEK,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Ravensbrück.
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Żona Romana Rykały - córka Łajczaka Franciszka, zamieszkała w Żabnicy.
Aresztowana wraz z mężem, ojcem i bratem. Przetransportowana do aresztu
gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Następnie, odesłana do KL Ravensbrück.
Postscriptum. Będąc w ósmym miesiącu ciąży, 24.08.1944 r. została
warunkowo zwolniona z obozu. Po urodzeniu córki, dzięki zdecydowanej
postawie polskiego lekarza Wacława Okuljara z Węgierskiej Górki,
uzasadniającego konieczność przedłużenia zwolnienia - doczekała się końca
wojny.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985 r.; H.
Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

RYKAŁA ROMAN, pseud. „Adam” („Adams”),
Więzień więzienia miejscowego w Szczyrku.

Urodzony 14.06.1911 r. w Przywozie, syn Franciszka - brat Alojzego,
zamieszkały w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki. Od
rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, należał do oddziału partyzanckiego AK
w grupie „Malinka”, Ujęty podczas obławy 3.02.1944 r. w odwecie za
zastrzelenie niemieckiego leśniczego Lanknera. Po przetrzymaniu w areszcie
gestapo w Żywcu, powieszony w egzekucji publicznej w Szczyrku w czerwcu
1944 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985;
Dwutygodnik Nad Sołą i Koszarawą – nr 11(66)-rok IV,1 czerwiec 2001 r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin.
książki; Informacja J. Murańskiego.

RYŁKO RUDOLF, pseud. „Rudek”,
Więzień KL Auschwitz nr 114757, KL Mauthausen-Gusen nr 102233, KL
Natzweiler-Schamberg nr 42841.

Urodzony 20.03.1907 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza,
pow. żywiecki, syn Franciszka i Heleny z d. Gajer. Ukończył
5 klas szkoły ludowej w miejscu urodzenia, a następnie
terminował u ojca zdobywając zawód kowala. W marcu 1929
r. powołany do odbycia służby wojskowej i wcielony do 3 psp
w Bielsku.
Jesienią 1930 r. wyszedł z wojska i pracował jako gajowy początkowo w
Rycerce a następnie w Złatnej. W związku z wybuchem drugiej wojny
światowej, zmobilizowany we wrześniu 1939 r. i walcząc z wrogiem dostał się
aż do wschodniej granicy, gdzie po rozwiązaniu oddziału wrócił do domu – do
Złatnej, ponownie wykonując pracę gajowego. W 1940 r. wstąpił do Tajnej
Organizacji Niepodległościowej – przejętej następnie przez ZWZ/AK w Żywcu.
Aresztowany 12.02.1943 r. i wraz z sześcioma innymi leśnikami, przewieziony
do aresztu gestapo wpierw w Żywcu a następnie w Bielsku, skąd 22.02. tegoż
roku odesłani zostali do KL Auschwitz na blok 2a. Po śledztwie, przekazany na
pobyt w obozie, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114757.
Po okresie kwarantanny, od 1.05.1943 r. przeniesiony do podobozu Buna –
Monowitz k/ Oświęcimia. Następnie, 19.09.1944 r. przewieziony do KL
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Mauthausen-Gusen i tam oznaczony jako więzień nr 102233. Dalej, 18.10.1944
r. przesłany do KL Natzweiler-Schamberg, oznaczony jako więzień nr 42841. Z
tego ostatniego obozu, ewakuowany w głąb Niemiec, i na pewnym odcinku tej
ewakuacji w miejscowości Mittenwald (Bawaria) został wyzwolony przez
wojska amerykańskie. Po powrocie do Złatnej, po dłuższej rekonwalescencji,
ponownie podjął pracę leśniczego w leśnictwie Nickulina – wykonując ten
zawód do przejścia na emeryturę w 1969 r. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
25.01.1995 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 194-195, oprac. Helena Oleś.

RYSZKA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-1080.

Urodzony 31.08.1901 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Karola i Wiktorii z d. Żyrek, zamieszkały w Cięcinie gmina Węgierska Górka,
pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.01.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1080.
Zginął 7.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4539/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 774; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 39.

RYSZKA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 85387.

Urodzony 2.02.1897 r. w Żywcu, syn Józefa i Marii z d. Szostek, zamieszkały w
Mnichu pow. bielski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85387. Zginał 4.03.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13297/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:35, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzwassersucht” (puchlinę wodną serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 244; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1267.

RZEPAK JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1921 r. w Lipowej pow. żywiecki, robotnik leśny. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.
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SALACHNA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 85166.

Urodzony 15.12.1888 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Adalberta i Reginy z d.
Hutyra, zamieszkały w Soblówce pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 85166. Zginął 24.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
10633/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:50,
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. 237; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 133.

SALAMON WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 31.03.1901 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Piotra i Franciszki z d.
Lach, zamieszkały w Milówce. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33224/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:42, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 700; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 224.

SANETRA FRANCISZEK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 4.09.1923 r. w Zabłociu pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu,
robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r.
przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SANETRA STANISŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie, KL Oranienburg.
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Urodzony 16.10.1916 r. w Żywcu-Zabłociu, syn Władysława i
Wiktorii z d. Biegun. Pięć klas szkoły powszechnej ukończył
w Zabłociu, a następnie wstąpił do ośmioletniego gimnazjum,
które ukończył w 1937 r. Zaraz po zdanej maturze, wcielony
został do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Włodzimierzu
Wołyńskim – ukończonej w 1939 r. ze stopniem kaprala
podchorążego.
Po wojsku, podjął pracę w urzędzie celnym w Gdyni i tam zastał go wybuch
drugiej wojny światowej. Zmobilizowany do 5 Pułku Artylerii Ciężkiej,
przeszedł szlak bojowy od Krakowa do Zielonej pod Tomaszowem Lubelskim,
gdzie dostał się do niemieckiej niewoli. Dzięki szczęśliwym okolicznościom
udało mu się zbiec i powrócił do domu, niemal „od zaraz” angażując się w ruchu
oporu – w organizacji TOW, która weszła następnie w skład ZWZ. Aresztowany
12.02.1940 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd
przewieziony do więzienia w Cieszynie, a następnie 8.04.1940 r.
przetransportowany do KL Oranienburg, gdzie przebywał do wyzwolenia obozu
tj. do 9.05.1945 r. Po powrocie do Żywca, podjął pracę w księgowości w
Żywieckiej Fabryce Papieru „Solali”. W latach 1966-1970 studiował zaocznie w
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Oprócz sumiennie
wykonywanych różnych funkcji zawodowych, z równym zaangażowaniem
oddawał się pracy społecznej w organizacjach kombatanckich a także w
organizacjach sportowych. Posiadane odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski i
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za Udział w
Wojnie Obronnej 1939 r., Krzyż Oświęcimski.
Bibliografia: Życiorysy Na Żywiecczyźnie Pisane, Tom I, pod red. A. Urbaniec, H. Woźniak, Żywiec 2004 r.,
s. 299-300.

SAPETA ADOLF,
Więzień KL Auschwitz nr 85247.

Urodzony 12.05.1926 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 31.12.1942 r. Zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85247. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 240.

SAPETA JÓZEF,
Więzień KL Gross-Rosen.

326

Urodzony 28.12.1908 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Ignacego i
Agnieszki z d. Piecuch. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w
ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany i przetransportowany do KL
Gross-Rosen, gdzie zginął 30.11.1944 r.
Bibliografia: Zmarłych Więźniów Obozu KL Gross-Rosen; Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką. Informacja J. Murańskiego.

SAPETA MICHAŁ,
Więzień – prawdopodobnie w Wadowicach.

Urodzony w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu inspektor Rady Powiatowej. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik (by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- prawdopodobnie przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach). 23.11.1939 r.
zwolniony z więzienia – odzyskał wolność.
Postscriptum. W Leśnej, w gablotce kościelnej wymienione jest nazwisko
Sapeta Michał i obok „zginął w obozie”. Prawdopodobnie aresztowany drugi raz
i przewieziony do obozu koncentracyjnego.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

SAPIŃSKI STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85332, KL Buchenwald.

Urodzony 26.03.1902 r. w Żywcu i zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r. Zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 85332. Następnie, 29.09.1944 r. przeniesiony do KL
Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 242.

SATKE JAN ks.,
Więzień w pierwszych dniach okupacji.

Mieszkaniec Żywca – prałat. Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji
hitlerowskiej tj. 10.09.1939 r. wraz z Walentym Augustynowiczem, kupcem
Zygmuntem Rotterem i wikariuszem ks. Tadeuszem Jojko. Zatrzymany przez
hitlerowców – jako zakładnik, by wyeliminować bunt mieszkańców przed
wprowadzaniem rygoru okupacyjnego. Brak innych informacji o tym księdzu.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

SATŁAWA FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 12.11.1910 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, i
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany do Wojska Polskiego w 3 psp.,
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uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W walkach z hitlerowskim
agresorem na odcinku Bielsko – Tomaszów nad Sanem 21.09.1939 r. dostał się
do niemieckiej niewoli. Po 6-ciu miesiącach ciężko chory został zwolniony do
domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

SCIESZKA WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.05.1900 r. w miejscowości Pewel Ślemieńska pow. żywiecki, syn
Michała i Anny z d. Ścieszka, zamieszkały w Pewli Ślemieńskiej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 28.02.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 11904/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:20, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie
mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1147; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1402.

SEMIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz, nr E-5066

Urodzony 6.07.1913 r. w Leśnej, pow. żywiecki, syn Jana i Reginy z d. Foksa,
zamieszkały w Leśnej. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz w lipcu
1943 r., jako nr E-5066. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu. Zmarł
19.08.2003 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 927; Informacja J. Murańskiego.

SEMIK JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.07.1913 r. w Lipowej pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
Katowicach, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 22.11.1940 r. o
godz. 12:00 w pierwszej masowej egzekucji jaka odbyła się w KL Auschwitz.
Statspolizeileitstelle w Katowicach sporządziło wykaz 40 mężczyzn (z czterech
list) wytypowanych do tej egzekucji – w odwet za rzekome akty gwałtu i napady
na funkcjonariuszy policji w Katowicach. Wykaz ten podpisał osobiście
Reischführer SS Himmler.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 648.

SEMIK TADEUSZ,
Więzień oflagów Itzehoe, Sandbostel, Lubeka, Woldenberg.

Urodzony 26.08.1899 r. w Suchej Beskidzkiej. W latach
1906-1910 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Suchej
Beskidzkiej, od 1911-1918 r. do Gimnazjum w Wadowicach.
Następnie, jako ochotnik wstąpił do wojska – do 12 pułku
piechoty. Szybko awansował do stopnia sierżanta. W 1921 r.
ukończył kurs podchorążych piechoty w Warszawie i
awansował na stopień podporucznika.
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Pierwszy przydział oficerski otrzymał do 2 Pułku Piechoty Legionów w
Pinczowie-Staszewie i tam awansował do stopnia porucznika. Od listopada 1927
r. do maja 1930 r. pełnił służbę w Batalionie Manewrowym w Rembertowie, a
następnie w 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, gdzie otrzymał awans na kapitana.
Od 1935 r. dowodził kompanią szkolną w Baonie Szkolnym KOP „Czortków”.
W 1939 r. otrzymał rozkaz objęcia stanowiska dowódcy Kompanii Fortecznej nr
1 w Węgierskiej Górce. W kampanii wrześniowej, po trzydniowej walce z
niemieckim najeźdźcą w obronie fortu35, został ciężko ranny i dostał się do
niewoli. Był więziony w oflagach: Itzehoe, Sandbostel, Lubeka, Woldenberg. Z
tego ostatniego oflagu został wyswobodzony przez Armię Czerwoną. Po
wyzwoleniu wrócił do kraju – zweryfikowany przez MON do stopnia majora,
objął dowództwo I Batalionu 46 Pułku Piechoty 13 Dywizji Piechoty w
Katowicach – Gliwicach – Głuchołazach. Następnie, przez krótki okres czasu
był dowódcą Komendantury WOP w Gliwicach, skąd w listopadzie 1946 r. na
własną prośbę przeszedł w stan spoczynku. Odznaczony między innymi:
Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti
Militari. Zmarł 28.11.1978 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 185, oprac. A. Urbaniec.

SEMLA JULIAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 11.04.1922 r. w Leśnej, pow. żywiecki, syn Karola i Joanny,
zamieszkały w Leśnej, robotnik. Aresztowany i więziony w KL Auschwitz od
października 1944 r. do stycznia 1945 r. Doczekał się wyzwolenia.
Bibliografia: Fundacja Ośrodka Karta. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką. Informacja J.
Murańskiego.

SEMLA MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr E-313, nr 21345.

Urodzony 10.01.1898 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-313, a po jakimś czasie
zmieniono jego status i zmieniono numer obozowy na 21345. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 739.

35

Patrz objaśnienia skrótów i przypisów.
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SERUGA JÓZEF,
Zamordowany w Katyniu.

Urodzony 9.01.1886 r. w Łapczycy k/Bochni, syn Piotra i Marii z d. Chlebek. Po
nauce w Szkole Powszechnej, później Gimnazjum Filologicznym w Bochni,
krótko studiował na Politechnice Lwowskiej, a następnie przeniósł się do UJ w
Krakowie. Podczas nauki należał do patriotycznych i niepodległościowych
organizacji młodzieżowych „Pet”, „Zet”, „Zarzewie”. W 1910-1911 r. odbył
przeszkolenie wojskowe w Oficerskiej Szkole Telefoniczno-Telegraficznej w
Korneuburgu. Od sierpnia 1914 do listopada 1916 r. zmobilizowany do armii
austriackiej. W listopadzie 1916 r. odkomenderowany do Lublina – pełnił tam
funkcję konserwatora zabytków archiwalnych i bibliotecznych. W 1917 r.
uzyskał doktorat UJ. W 1919 r. przeszedł do pracy cywilnej, lecz już w 1920 r.
ponownie znalazł się w wojsku – skierowany do Centralnego Archiwum
Wojskowego w Warszawie (w 1922 r. awansował na majora). Przeszedł w stan
spoczynku w 1929 r. i już jako cywil, nadal rozwijał swoje zainteresowania
historyczne, wykonując pracę w różnych instytucjach - bibliotekach oraz na
eksponowanych stanowiskach. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i 17
września tegoż roku dostał się do sowieckiej niewoli. Zamordowany wwiosną
1940 r. przez NKWD w Katyniu.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 247-249, oprac. Helena Małysiak.

SEWERA MICHAŁ,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 2.02.1915 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Powołany 15.03.1938 r. do służby wojskowej do 53 pp. Stryj – 3
Kompania G.K.M, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i w okolicach
Mysłowic dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z niewoli i przystąpił do
zreformowanych oddziałów wojskowych, a następnie z nowo utworzonym
oddziałem walczył z hitlerowskim agresorem na linii od Mysłowic przez
Tarnów - Rzeszów aż do Janowa. W Przeworsku dostał się ponownie do
niemieckiej niewoli – z której po pięciu dniach przy sprzyjających
okolicznościach zbiegł i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

SĘDZIMIR KAZIMIERZ,
Więzień KL Auschwitz nr 129755.
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Urodzony 20.11.1899 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 13.07.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 129755. Odzyskał wolność 23.03.1944 r. – zwolniony
z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 364.

SIDOREK RUDOLF,
Więzień KL Auschwitz nr E-314.

Urodzony 2.10.1908 r. w Lipowej pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-314. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 739.

SIKORA EMIL,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 10.09.1920 r. w Stryszawie pow. suski, zamieszkały w Suchej
Beskidzkiej pow. suski; student medycyny. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj.
opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SIKORA JAN,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, stracony w Gilowicach.

Urodzony 16.11.1923 r. w Mesznej, pow. bielski, syn Alojzego, brat Józefa.
Pochodził z robotniczej rodziny, jego ojciec był członkiem KPP. Wraz z ojcem i
bratem Józefem, uczestniczył w zakładaniu Kół Przyjaciół ZSRR, komórek PPR
i oddziałów GL w dawnych powiatach bielskim i bialskim. Wszystkich trzech
aresztowano 6.12.1943 r. Wpierw przetrzymani byli w areszcie gestapo w
Bielsku, a stamtąd przesłani do KL Auschwitz. Wyrokiem sądu doraźnego
skazani zostali na śmierć. Jan Sikora zginął 2.03.1944 r. w egzekucji publicznej
- zbiorowej w Gilowicach.
Postscriptum. Ojca Alojzego wraz z synem Józefem powieszono w publicznej
egzekucji w Szczyrku 12.03.1944 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988r.; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Śl.
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.
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SIKORA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 92336, KL Flossenbürg.

Urodzony 11.03.1907 r. w Lachowicach pow. żywiecki. Aresztowany i w
transporcie z Katowic przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 92336. Następnie, 3.12.1943 r. przeniesiony
do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: Dokumentacja APMA-B.

SIKORA MICHAŁ,
Więzień w Cieszynie, KL Sachsenhausen.

Urodzony 16.09.1911 r. w Istebnej pow. cieszyński. W
miejscu urodzenia – w 1921 r. ukończył pięć klas Szkoły
Powszechnej, a następnie uczęszczał do Gimnazjum w
Cieszynie (ukończone w 1931 r.). Po zdaniu egzaminu
dojrzałości, rozpoczął dalszą naukę na Wydziale RolnoLeśnym Uniwersytetu Poznańskiego.
Studia ukończył w 1937 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera Leśnika. Od
sierpnia 1937 r. pracował jako praktykant w Istebnej, następnie w dyrekcji
Lasów we Lwowie – do 1938 r., a od tego czasu przeniesiony do pracy w
Nadleśnictwie Łomna w Dyrekcji Lasów w Cieszynie. W 1939 r. przeniesiony
został do Nadleśnictwa w Murckach, lecz wybuch drugiej wojny światowej
spowodował, że wrócił do Istebnej. Aresztowany (nieznana przyczyna) i
osadzony w więzieniu w Cieszynie a stamtąd przetransportowany do KL
Sachsenhausen, gdzie przebywał do 16.10.1940 r. Dzięki usilnym i skutecznym
staraniom ojca, odzyskał wolność i powrócił do Istebnej. Starając się o pracę,
utrzymał ją dopiero w 1942 r. w Dukli - zajmował się urządzeniami do pracy w
lasach. W sierpniu 1944 r. samowolnie opuścił dotychczasowe stanowisko pracy
i powrócił do Istebnej - pracował w tartaku. Po wyzwoleniu, w 1945 r. otrzymał
pracę w Nadleśnictwie Hażlach jako Leśniczy w Dębowcu i dalsze lata, aż do
przejścia na emeryturę także były związane z pracą w leśnictwie. Zmarł
22.07.1989 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 199-200, oprac. C. Stanik.

SIWEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-850.

Urodzony 10.09.1890 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w Łękawicy.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-850. Odzyskał wolność
2.03.1942 r., - zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 763.

SIWIEC JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.06.1879 r. w Stryszawa pow. suski, syn Józefa i Magdaleny z d.
Zachura, zamieszkały w Stryszawie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
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gdzie zginął 4.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42922/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:54, 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; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 832; Wykaz miejsc pamięci.

SKOCZEŃ JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.12.1914 r. w Moszczanicy pow. żywiecki, zamieszkały w
Moszczanicy. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
21.12.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SKOWROŃSKI LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr 27329.

Urodzony 16.12.1891 r. w Żarnówce gmina Maków Podhalański, pow. suski,
zamieszkały w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 27329. Zginął
19.05.1942 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SKRZESZEWSKI HENRYK,
Więzień KL Auschwitz nr 12023.

Urodzony 28.06.1885 r. w Żywcu, syn Oskara i Rozalii z d. Majewska,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Sandomierzu. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, 5.04.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 12023. Zginął 19.08.1941 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 643/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 6:00, 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. 94; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 641.
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SKRZYP JAN, pseud. „Duda”,
Więzień KL Auschwitz nr 158258, KL Buchenwald 41386.

Urodzony 11.02.1899 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Andrzeja i Magdaleny z d. Basik. Szkołę Powszechną ukończył w Sopotni
Wielkiej, a następnie wyuczył się na kowala i wykonywał ten zawód. Wcielony
do wojska austriackiego, walczył w pierwszej wojnie światowej na frontach
wschodnim i zachodnim. Następnie, już jako żołnierz legionów brał udział w
walkach o niepodległość Polski. Po powrocie z wojny, w latach od 1921 do 1939
wykazywał wielką aktywność społeczną w Sopotni Wielkiej. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu – od 1942 r. należał do ZWZ/AK.
Aresztowany 3.08.1943 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w
Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 21.10.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 158258. Od 7.11.1943 r.
przeniesiony do KL Buchenwald i tam otrzymał numer obozowy 41386. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po
powrocie do domu, mimo złego stanu zdrowia wykazywał przedwojenną
aktywność społeczną – był znany i ceniony za upór jaki wkładał w polepszenie
życia mieszkańcom Sopotni Wielkiej. Zmarł 12.04.1980 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 417; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 247-249, oprac. B. Grzegorzek.

SKRZYPEK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 92334, KL Gross-Rosen 77294, KL Buchenwald 129561.

Urodzony 7.12.1911 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka,
pow. żywiecki. Aresztowany 19.03.1941 r. pod zarzutem
kontaktów
z
działaczami
nielegalnych
organizacji
konspiracyjnych
(Edwardem
Zajączkiem
i
Janem
Pogorzelskim). Uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92334.
Następnie, przetransportowany do Gross-Rosen i tam
zarejestrowany jako więzień nr 77294.
Kolejny raz przeniesiony do KL Buchenwald, zarejestrowany jako więzień nr
129561. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 261; F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława
Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s. 59, 61.

SKRZYPEK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.09.1913 r. w Przyłękowie pow. żywiecki, syn Karola i Karoliny z
d. Dziki, zamieszkały w Przyłękowie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 17.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
15850/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:05,
określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche” (niewydolność
serca i układu krążenia).
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Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 830.

SKRZYPEK STANISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 16.05.1925 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, zamieszkały w
Leśnej, robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie
przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 30.08.1941
r. w Hermansdorf (k/Bolesławca), 10.06.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SKRZYPEK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-2550.

Urodzony 26.07.1913 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Michała i Marii z d. Biegun, zamieszkały w Cięcinie. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień „wychowawczy” nr E-2550. Zginął 9.08.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 18949/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 10:40, 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. 841; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 935.

SŁOMKA JULIAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, zamieszkały w Suchej.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. Zginął w tym obozie lecz nieznana
jest okoliczność jak i data śmierci.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

SŁONKA ANNA,
Więźniarka w Kochłowicach.

Urodzona 11.07.1903 r. w Czernichowie pow. żywiecki, zamieszkała w
Czernichowie. Aresztowana i uwięziona w więzieniu w Kochłowicach, gdzie
zginęła w 1943 r. Brak bliższych informacji o tej więźniarce.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

SŁONKA JAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.
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Urodzony 2.09.1905 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Zmobilizowany z przydziałem do 3 psp. w Bielsku,
uczestniczył w kampanii wrześniowej – walcząc z hitlerowskim agresorem.
Dostał się 27.09.1939 r. do niemieckiej niewoli i osadzony w obozie jenieckim
w Stuttgardzie. Zwolniony z niewoli 9.02.1941 r. z powodu choroby. Wrócił do
domu – nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

SŁONKA JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 24.06.1915 r. w Kocierzu Rychwałdzkim pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Powołany 20.03.1938 r. do odbycia służby wojskowej w 53
Pułku 11 Dywizji w Stryju, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r.
Walcząc z hitlerowskim agresorem na odcinku Gorlice – Jasło – Krosno –
Przemyśl - Janowskie Lasy - Brzuchowice, aż pod Lwów. Pod Lwowem dostał
się 20.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. Internowany w obozie jenieckim w
Przeworsku, po dwóch tygodniach w czasie transportu w drodze do Łańcuta
zbiegł i wrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

SŁOWIAK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 96676.

Urodzony 8.03.1923 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, robotnik rolny.
Aresztowany w grudniu 1942 w Wawrowicach za udzielanie pomocy jeńcom
radzieckim i przetransportowany przez placówkę stapo Tropau (Opawa) do KL
Auschwitz, 29.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
96676. Odzyskał wolność 6.4.1943 r. - zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 271; ankieta, wypełniona osobiście w 1985 r. przez J. Słowiaka.

SŁOWIAK JÓZEF,
Wiezień KL Auschwitz, stracony w Kocierzu Moszczanickim

Urodzony 14.02.1915 r. w Soli, gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Wojciecha i
Karoliny z d. Kolczyk, zamieszkały w Soli. Aresztowany w 1942 r. w związku z
zabiciem Niemca przez partyzantów w Bielsku. W dniu 14.08.1944 r.
przewieziony został do Kocierza Moszczanickiego i tam zginął - tego samego
dnia w egzekucji zbiorowej. Po egzekucji, zwłoki ofiar egzekucji odwieziono do
spalenia w krematorium w KL Auschwitz.
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Bibliografia: W. Latkiewicza, Egzekucja w Kocierzu Moszczanickim Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997 r. s. 39; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

SŁOWIK ANNA z d. MOTYKA,
Więźniarka Polenlagru – nieznana nazwa.

Urodzona 4.07.1931 r., córka Franciszka i Antoniny, zamieszkała w Kamesznicy
gmina Milówka, pow. żywiecki. Aresztowana i przesłana do niemieckiego
obozu dla Polaków – Polenlagru, lecz nieznana jest jego nazwa. Nieznany jest
dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

SŁOWIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-1408.

Urodzony 29.05.1908 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Marii z d. Najzer, zamieszkały w miejscowości Cisiec gmina
Węgierska Górka, pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w
marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1408. Zginął 19.03.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 3066/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe”
(niewydolność serca przy grypie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 789; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 66.

SŁOWIK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 50396.

Urodzony 25.11.1899 r. w Jeleśni pow. żywiecki, syn Józefa i Marii z d. Pindel,
zamieszkały w miejscowości Krzyżówki pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 21.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 50396 i gdzie zginął 18.08.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 22527/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 5:45, 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. 201; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 27.

SMOLEŃ WINCENTY,
Wiezień KL Auschwitz nr 161908.

Urodzony 27.11.1909 r. w miejscowości Hucisko gmina Stryszawa, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 8.11.1943 r. zarejestrowany w
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obozowej ewidencji jako więzień nr 161908. Następnie, 24.06.1944 r.
przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 425.

SMOLIŃSKI EDWARD,
Więzień gestapo w Żywcu, w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 24.09.1905 r. na kresach wschodnich, w
Brzeżanach, woj. Tarnopolskie, do 1939 r. (obecnie Ukraina),
syn Władysława i Antoniny z d. Kołodziej. Uczęszczał do
Gimnazjum w Brzeżynach, a następnie studiował na
Uniwersytecie – Wydział Matematyczno Przyrodniczy i
Filozofii we Lwowie, tytuł magistra zdobył 30.06.1934 r. W
roku szkolnym 1934-1935 był asystentem przy katedrze
geografii we Lwowie.
W roku następnym ze względów politycznych przeniesiony został do
Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, a tam otrzymał posadę
nauczyciela kontraktowego w Szkole Powszechnej w Białej Krakowskiej, zaś od
1.11.1935 r. przeniesiony jako nauczyciel kontraktowy do Szkoły Powszechnej
w Ujsołach. W 1937 r. złożył egzamin przed Państwową Komisją
Kwalifikacyjną we Lwowie – nauczania geografii z mineralogią i kosmografią w
szkołach średnich ogólnokształcących, seminariach nauczycielskich. Po zdanych
egzaminach nadal pozostał w Ujsołach jako nauczyciel tymczasowy. 3.12.1937
r. złożył egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną w Białej, na
nauczyciela szkół powszechnych. We wrześniu 1939 r. uchodził na kresy
wschodnie do Brzeżan, skąd wrócił w listopadzie tegoż roku. Aresztowany
24.04.1940 r. razem z 56 innymi mieszkańcami i przewieziony na gestapo w
Żywcu, stamtąd do więzienia Cieszynie. Po wstępnych przesłuchaniach, w
transporcie zbiorowym przetransportowany do KL Dachau. Następnie, po
odbyciu kwarantanny, w tym obozie, przewieziony do KL Mauthausen-Gusen.
Na skutek usilnych starań rodziny, zwolniony z obozu 13.11.1940 r. Przybywszy
do Żywca Sporysza (gdzie mieszkała żona), po 5 miesięcznej rekonwalescencji,
otrzymał zatrudnienie w szkole w Rycerce. W 1943 r. zachorował na zapalenie
płuc, a rozwijająca się choroba spowodowała że zmarł 18.01.1943 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 189-190, oprac. W. Latkiewicz; W
zachowanych dokumentach z KL Mauthausen nie figuruje.

SOBEL FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 21351.

Urodzony 16.10.1906 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i w
transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przetransportowany do KL
Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
21351. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 740.
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SOBEL GENOWEFA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 63460, KL Ravensbrück.

Urodzona 26.11.1902 r. w Żywcu. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
28.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63460.
Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück - znalazła się w tej grupie
więźniarek KL Ravensbrück, które dzięki interwencji hrabiego Folke Bernadotte
ze Szwedzkiego Czerwonego Krzyża zostały tuż przed zakończeniem wojny
ewakuowane do Szwecji.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 595.

SOBEL JÓZEF, pseud. „Niezłomny”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w 27.01.1905 r. w Petrvaldzie pow. frysztacki - na Morawach, syn
Franciszka i Zofii z d. Zając. W 1912 r. ukończył Szkołę Ludową Katolicką.
Następnie, uczył się oraz praktykował w zawodzie drukarz-zecer. Po
przeprowadzeniu się wraz z rodzicami do Polski, zamieszkał w Żywcu, pracował
w Drukarni Rudolfa Hoffmana. W okresie okupacji, zaangażował się w ruchu
oporu – w organizacji TON, zastępca kierownika Referatu Propagandy i Prasy,
współredaktor gazetki TON-u „Front Polski”. Ściśle współpracował z Antonim
Studenckim pseud. „Bystry” (Komisarz TON) a także Antonim Ścieszką pseud.
„Sęp”. 1.09.1942 r. został mianowany kierownikiem Inspektoratu
Podhalańskiego TON. Wskutek zdrady przez konfidenta gestapo – Romana
Czarnotę, Sobel został aresztowany na stacji kolejowej w Bielsku 6.09.1942 r.
wraz z A. Studenckim. Wpierw przetrzymani byli w areszcie gestapo w Bielsku,
a stamtąd przetransportowani do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
śledztwie, skutkiem którego zapadł wyrok kary śmierci, około 23.03.1943 r.
przewieziony do KL Auschwitz. Zginął prawdopodobnie 29.03.1943 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 190-191, oprac. S. Dobosz; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

SOBIECH WIKTOR,
Więzień KL Auschwitz nr 50398.

Urodzony 9.07.1913 r. w Jeleśni pow. żywiecki, zamieszkały w Jeleśni.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 21.07.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 50398. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 201.

SOKÓLSKI EUGENIUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 32567.
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Urodzony 9.06.1909 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn Jana i
Klementyny z d. Kurz, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Krakowie. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 24.04.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32567, i gdzie zginął
27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9005/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:07, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 166; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 5.

SOKÓLSKI JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.09.1910 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn Jana
i Klementyny z d. Kurz, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
Krakowie. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął
27.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9006/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:08, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 6.

SOLIK EDMUND,
Więzień KL Auschwitz nr 27390.

Urodzony 5.12.1892 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski. Aresztowany i w
transporcie z Tarnowa przewieziony do KL Auschwitz, 28.03.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 27390. Zginął 4.05.1942
r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SOŁTYSEK KAROL,
Więzień KL Auschwitz, nr 92338, KL Flossenbürg, KL Buchenwald, KL BergenBelsen.

Urodzony 12.01.(lub 12.03.)1923 r. w miejscowości Rychwałdek gmina Świnna,
pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 20.01.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92338. Następnie,
przeniesiony do KL Flossenbürg, KL Buchenwald, KL Bergen-Belsen. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska brytyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 261.

SOŁTYSIK JAN,
Więzień Polenlagru – nieznana nazwa.

Urodzony 1.09.1933 r., zamieszkały w Szarem gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i przesłany do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru, lecz
nieznana jest jego nazwa. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja P. Rypienia.
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SOŁTYSIK ROZALIA,
Więźniarka Polenlagru – nieznana nazwa.

Urodzona 18.01.1936 r., mieszkanka Milówki pow. żywiecki. Aresztowana i
przesłana do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru, lecz nieznana jest
jego nazwa. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

SOWA JÓZEF,
Więzień obozów jenieckich, KL Mauthausen nr 25018.

Urodzony 17.02.1915 r. w Siennej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Karola i
Anny z d. Janota, zamieszkały w Siennej. Walcząc w kampanii wrześniowej w
1939 r., dostał się do niemieckiej niewoli i przebywał w obozie przejściowym w
Nowym Sączu, a stamtąd został przeniesiony do obozu jenieckiego na
Opolszczyźnie. W wyniku niewyjaśnionych okoliczności, pod koniec grudnia
1942 r. wywieziony został do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 25018. Następnie, rodzina otrzymała zawiadomienie o
jego śmierci 27.04.1944 r. – przyczyna zgonu: „atak serca”
Bibliografia: Z. Dzikowski, J. Gąsiorek, Z dziejów Siennej, WITKM, Kraków 2008; Baza danych Mauthausen
– Memorial/Totenbuch; Informacja J. Murańskiego.

SOWA STEFAN,
Więzień KL Auschwitz nr 22674.

Urodzony 8.11.1921 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 22674. Zginął 15.04.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 133, 747.

SOWA WŁADYSŁAW,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w Słotwinie. Aresztowany w początkowym okresie okupacji
hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął
18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SOWA WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr E-315.

Urodzony 22.12.1892 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
21347. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 739.

SPOREK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 11778.

Urodzony w 1886 r. w Rajczy pow. żywiecki, zamieszkały w Rajczy.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 5.04.1941 r. zarejestrowany w
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obozowej ewidencji jako więzień nr 11778. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 93.

SPORYSZ JERZY,
Więzień KL Auschwitz nr 96644.

Urodzony 5.02.1897 r. w Żywcu i zamieszkały w tej miejscowości.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 29.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 96644. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 270.

SPRYCHA JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 34859.

Urodzony 18.12.1907 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn
Pawła i Marii z d. Droździk, zamieszkały w Tresnej. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
nr 34859. Zginął 30.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
13231/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:20,
określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie
organizmu przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 173; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1227.

SPRYCHA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 34858, KL Mauthausen, KL Dachau.

Urodzony 12.01.1904 r. w Tresnej pow. żywiecki, zamieszkały w Tresnej.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 34858. Następnie, 7.07.1942 r. przeniesiony
do KL Mauthausen, KL Dachau. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 25.04.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 173.

SROKA ANTONI,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.12.1923 r. w Gilowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Gilowicach, robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie

342

przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942
r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SROKA JAN,
Więzień obozu Siemianowicach.

Urodzony w 1895 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Michała i Julianny z d. Rodak, wysiedlony z całą rodziną w 1942 r. do obozu
pracy przymusowej w Siemianowicach. Zmarł w tym obozie 16.11.1942 r.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - notatka zamieszczona w księdze parafialnej w
Gilowicach; (Z SUPLEMENTU).

SROKA JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 40678.

Urodzony 24.03.1903 r. w Gilowicach pow. żywiecki, syn Józefa i Reginy z d.
Mieszczak, zamieszkały w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 23.06.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 40678. Zginął 22.07.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 16129/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche”
(niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 184; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 1109.

SROKA STANISŁAW,
Żołnierz kampanii wrześniowej - jeniec.

Urodzony w 1916 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i
Agnieszki z d. Kantyka. W 1937 r. powołany do odbycia służby wojskowej,
którą pełnił w jednostce w Cieszynie. Krótko przed odejściem do cywila
rozpoczęła się wojna i wraz z jednostką został skierowany na front. Oddział jego
został rozbity przez wojsko niemieckie pod Łodzią, a on dostał się do niewoli.
Wpierw przebywał w przejściowym obozie jenieckim (prawdopodobnie w
pobliżu Łodzi), a po trzech tygodniach załadowany do wagonów wraz z innymi
jeńcami i wywieziony w głąb Niemiec. Wraz z dwoma kolegami udało mu się
zbiec z transportu. Koczowali przez kilka dni w lasach. W pobliżu Wrocławia
zdobyli jakieś cywilne ubrania (ukrywszy mundury) i po kilku tygodniach w
listopadzie 1939 r. dotarł do rodzinnego domu. Przez okres okupacji pracował w
firmie w Katowicach, zajmującej się konserwacją szybów kopalnianych. Zmarł
w 2001 r.
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Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę
Janiny Biernatek; (Z SUPLEMENTU).

-

osobista relacja S. Sroki oraz jego przybranej córki

STACHURA JAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 17.09.1910 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki,
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 15.08.1939 r. do Wojska
Polskiego w 73 pp. w Oświęcimiu do 3 Batalionu, uczestniczył w kampanii
1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem, 29.09.1939 r. dostał się w okolicach
Równego nad Bugiem do niemieckiej niewoli. Podczas transportu jeńców w
kierunku Krakowa, w okolicach Bochni zbiegł i wrócił do domu. Nieznany jest
jego dalszy los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

STANASZEK ANTONINA,
Więzień KL Auschwitz.

Mieszkanka Makowa Podhalańskiego pow. suski. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

STANIAK AUGUSTYN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 4.08.1925 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Katarzyny z d. Miziak, zamieszkały w Cięcinie. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 15.02.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 7677/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 18:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe”
(niewydolność serca przy grypie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1148; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 175.

STANIAK MARCIN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1888 r. w Lipowej pow. żywiecki, listonosz. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

STANKOWICZ STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 12.11.1911 r. w Żywcu, syn Juliana i Stefanii z d. Kucharski,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Zakopanem. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, 5.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 22446. Zginął 6.03.1942 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

STAŃCO WŁADYSŁAW,
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Więzień KL Auschwitz nr E-873.

Urodzony 12.04.1923 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Jana i
Karoliny z d. Bury, zamieszkały w Soli. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 20.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
E-873. Zginął 8.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34700/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, 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. 764; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 192.

STARZAK WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz nr 21816.

Urodzony 22.06.1887 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. Suski.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
21816. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s.743.

STASIAK HELENA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 25.04.1905 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła 5.12.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

STASZEK LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.05.1899 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Pawła i
Katarzyny, zamieszkały w Pietrzykowicach pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 23539/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:35, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał
serca).
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 686; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1025.

STASZKIEWICZ BARBARA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 38119.

Urodzona 12.11.1895 r. w Sporyszu pow. żywiecki, córka Stanisława i Marii z
d. Olszewski, zamieszkała w Żywcu. Aresztowana w związku ze sprawą
nielegalnego posiadania i obrotu „kartkami” - zdobytymi przez partyzantów ze
sklepów oraz Urzędów Niemieckich. Uwięziona w KL Auschwitz, 10.03.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 38119. Zginęła
4.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31495/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie
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przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie
organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 540; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 1461; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta
Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

STASZKIEWICZ BRONISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 1225.

Urodzony 18.07.1921 r. w Żywcu. Aresztowany w początkowym okresie
okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 26.06.1940 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1225. Uciekł z obozu
26.02.1943 r. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Postscriptum. Wieczorem 26.02.1943 r. z tzw. SS Küche zbiegło 7 więźniów,
pośród których był B. Staszkiewicz,
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 34.

STASZKIEWICZ CZESŁAW,
Więzień gestapo w Żywcu.

Urodzony 1.07.1914 r. w Żywcu, zamieszkały w miejscu urodzenia.
Aresztowany i przetrzymywany w lokalnym areszcie gestapo. Zastrzelony
22.03.1945 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, przez gestapowca - byłego
wójta z Łodygowic - na ulicy Dworcowej, przed apteką. Ciało zabitego
pozwolono rodzinie pochować dopiero 30.03.1945 r., przy kościele pod
wezwaniem Św. Floriana w Zabłociu, razem z innymi czterema osobami
zabitymi w ostatnim tygodniu marca 1945 r. Po wojnie przeniesiono ich na
cmentarz u „Przemienienia Pańskiego” w Żywcu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Ostatnia egzekucja w Żywcu – Zabłociu.... Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997.

STASZKIEWICZ KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 108571.

Urodzony 16.01.1921 r. w Żywcu, syn Andrzeja i Rozalii z d. Gaciek,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 16.03.1943
r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108571. Zginął
2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23362/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:02, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 297, 686; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 848.

STAWOWCZYK STANISŁAW,
Więzień w Wadowicach, obozu – nieznana nazwa.

Mieszkaniec Żywca - komendant powiatowego Związku Strzeleckiego.
Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik by wyeliminować bunt mieszkańców
podczas
wprowadzania
rygoru
okupacyjnego
prawdopodobnie
przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach. 23.11.1939 r. zwolniony z
więzienia – odzyskał wolność. Ponownie aresztowany 25.04.1940 r. – razem z
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44 mieszkańcami Żywiecczyzny i wywieziony do obozu koncentracyjnego –
którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

STEBLIK WŁADYSŁAW,
Więzień oflagów: VII w Murnau, VIII B Sillberg (Spitzberg), IV Golditz, XC w
Lubece, VI B w Doessel k/Warburga.

Urodzony 22.10.1898 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, stopień
wojskowy - pułkownik dyplomowany. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, w
1910 r. kontynuował naukę w gimnazjum w Krakowie, lecz naukę tę przerwał
wybuch pierwszej wojny światowej. W 1916 r. powołany do armii austriackiej,
brał udział w walkach na froncie włoskim oraz rosyjskim. W 1918 r. ukończył
Szkołę Oficerów Rezerwy w Opawie, a w październiku tego roku wstąpił do
Wojska Polskiego, służąc w wadowickim 12 pp. W 1923 r. uczył się w Wyższej
Szkole Wojskowej, którą ukończył w 1925 r. – ze stopniem kapitana
dyplomowanego. W tym samym roku został skierowany do pracy w Sztabie
Generalnym. Od 16.11.1932 r. objął stanowisko zastępcy attache wojskowego i
lotniczego przy Ambasadzie RP w Berlinie. Początkiem 1939 r. wrócił do kraju i
28 lutego został skierowany na dowódcę 1 batalionu 20 pp. „Ziemia
Krakowska”. W kampanii wrześniowej okazał się niezwykle dobrym doradcą
dowódcy armii gen. bryg. A. Szylinga. Przemieszczał się na szlaku bojowym
pod Tomaszów Lubelski i tam dostał się do niemieckiej niewoli. Po
krótkotrwałym pobycie w obozie specjalnym w Krakowie, przewieziony w
październiku do oflagu VII w Murnau. W styczniu 1940 r. osadzony w karnych
obozach oficerskich: VIII B Sillberg (Spitzberg) - tam przebywał do 30.10.1940
r., następnie w oflagu IV Golditz – do maja 1942 r. Następnie przeniesiony do
oflagu XC w Lubece – gdzie przebywał do 15.08.1944 r. i dalej do oflagu VI B
w Doessel k/Warburga. W czasie pomyłkowego zbombardowania tego
ostatniego oflagu (27.09.1944 r.) przez lotnictwo alianckie, został ciężko ranny.
Po wyzwoleniu leczył się w szpitalach na Zachodzie, lecz nie odzyskał już
pełnej sprawności fizycznej. We wrześniu 1947 r. wrócił do kraju, 20.11.1947 r.
został zdemobilizowany i osiedlił się w stronach rodzinnych w Żywcu. Mimo
bardzo złego stanu zdrowia, poświęcił się pracy pisarskiej (tematyka wojskowa
– szczególnie wojna obronna Polski w 1939 r.). Odznaczony m.in.: Krzyżem
Virtuti Militari V kl., czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem
Zasługi, oraz Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Zmarł w Żywcu-Sporyszu 16.06.1971 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 198-199, Wojskowy Przegląd
Historyczny (MON), Warszawa 1971 r., lipiec-wrzesień Nr 3/58.

STEFKO JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 114772.

Urodzony 26.12.1894 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
syn Piotra i Agnieszki z d. Zontek. Zamieszkały przed aresztowaniem w
Radziechowach - przysiółek Gruby, gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w ruchu oporu –

347

żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany w 1943 r. (prawdopodobnie w lutym lub w
marcu) – w Fabryce Papieru „Solali” w Żywcu-Zabłociu. Po przesłuchaniach
przez gestapo w Żywcu, wraz z innymi więźniami z Żywca i okolic, w
transporcie zbiorowym przesłany do KL Auschwitz, 12.04.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114772. W obozie
zatrudniony w Kommando Buna – Werke. Z wyroku sądu doraźnego zginął
2.06.1943 r. wraz z innymi zamordowanymi w tym dniu 208 więźniami, pośród
których było ok. 20 osób z Żywiecczyzny. Według wystawionego aktu zgonu nr
23399/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:34,
określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Postscriptum. Z treści jednego z zachowanych dwóch grypsów napisanych w
dniu 1 lub 2 czerwca 1943 r. ołówkiem na kawałkach szarego papieru - jak z
worka po cemencie wynika, że nie zdawał sobie sprawy z wyroku jaki zostanie
na niego wydany w najbliższych godzinach. Grypsy były dostarczane żonie
Anieli przez robotnika z Godziszki k/Lipowej, pow. żywiecki – robotnika
zatrudnionego na terenie Buna-Werke. Według informacji córki Jana Stefko,
matka (żona zmarłego) parokrotnie udawała się z paczkami do Oświęcimia,
gdzie za pośrednictwem tamtejszej nieznanej rodziny miały one być
przekazywane więźniowi - Janowi. Rodzina ta także umożliwiała żonie
dyskretną obserwację Jana przez okno, maszerującego w kolumnie do pracy w
Buna-Werke. Nielegalne listy – grypsy, oprócz typowych zwrotów
zawierających pozdrowienia i wyrazy troski o rodzinę, zawierały prośbę o
zachowanie dyskrecji i przysłanie woreczka suchego chleba i zawierały zwrot:
„jestem zdrów ale głodny”. Grypsy zawierają nr więźnia 114772 oraz adres, w
oryginalnym brzmieniu: „Stefko Jan 26/12.1984 KL Auschwitz O/S Postamt 2”
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 324, 686; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 885; Listy-grypsy w posiadaniu żony; Informacja córki;
Informacja J. Murańskiego.

STEFKO MARCIN, pseud. „Filut”,
Więzień KL Auschwitz nr 109843, KL Mauthausen-Gusen nr 31300.

Urodzony 20.09.1899 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow.
żywiecki, syn Tomasza i Reginy z d. Piecuch, brat
Władysława, zamieszkały w Leśnej. Od początku okupacji
niemieckiej, zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK. Aresztowany na początku lutego 1943 r. w miejscu
pracy – pracował jako obsługujący kalandry w Fabryce
Papieru „Solali” w Żywcu-Zabłociu.
Po przesłuchaniach przez gestapo w Żywcu, w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, 22.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 109843. Następnie, od 14.04.1943 r. przesłany do KL
Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany jako więzień nr 31300. Od 15.06.1943
r. zatrudniony jako murarz w podobozie Eisenerz, od 24.02.1945 r. w podobozie
Peggau, a od 8.04.1945 r. w KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach i podobozach w jakich przebywał, przeżył i odzyskał
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wolność 5.05.1945 r – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł w Leśnej
10.07.1975 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s 306; APMA-B Haeftlings – Personal – Karte; Informacja rodziny; Informacja rodziny – córki Marii
Borak z d. Stefko; Informacja J. Murańskiego.

STEFKO WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 109842, KL Mauthausen-Gusen, nr 31299.

Urodzony 7.03.1903 r. w Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki, syn Tomasza i
Reginy z d. Piecuch, brat Marcina, zamieszkały w Leśnej. Od początku okupacji
niemieckiej, zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany na
początku lutego 1943 r. w miejscu pracy – pracował jako obsługujący kalandry
w Fabryce Papieru „Solali” w Żywcu – Zabłociu. Po przesłuchaniach przez
gestapo w Żywcu, przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz,
22.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 109842.
Następnie, od 14.04.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen,
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 31299. Pracował w
podobozach KL Mauthausen od 15.06.1943 r. w Eisenerz, od 24.02.1945 r. w
Peggau a od 8.04.1945 r. w obozie macierzystym Mauthausen. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach i podobozach w jakich przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 5.05.1945 r – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł
w Leśnej 29.02.1968 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s 306; APMA-B Haeftlings – Personal – Karte; Informacja rodziny; Informacja J. Murańskiego.

STELNAR WOJCIECH,
Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony w 1873 r. w Bystrej pow. bielski, syn Michała i Anny z d. Majdok,
zamieszkały w Żabnicy pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął 19.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
8838/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:20,
określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: PMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 1328.

STEPKA STANISŁAWA,
Więźniarka obozu pracy w Pogrzebieniu.

Urodzona 27.10.1877 r. w Krakowie, córka Jana i Weroniki z d. Filipowska. Po
ukończeniu pięciu klas szkoły ludowej, uczęszczała do klasy wydziałowej, a
następnie kontynuowała naukę w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w
Krakowie. Pracę jako nauczycielka rozpoczęła od 1.02.1900 r. - tymczasowa
nauczycielka w Szkole Powszechnej w Dobczycach. Od września 1901 r. do
sierpnia 1904 r. pracowała w Szkole Powszechnej w Lachowicach k/Żywca. Po
zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, od września 1905 r. pracowała jako
nauczycielka stała w Szkole Powszechnej w Słotwinie gmina Lipowa, pow.
żywiecki. Następnie, od sierpnia 1905 r. do września 1921 r. pracowała w
Szkole Powszechnej w Wieprzu pow. wadowicki. Dalej, uczyła w Szkole
Powszechnej w Sopotni Wielkiej, gdzie uczyła do 1931 r. - kiedy to przeszła na
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emeryturę. W okresie okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie.
Aresztowana 13.06.1942 r. i przewieziona do niemieckiego obozu dla Polaków Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski - tam przebywała do
13.06.1944 r. Po wyzwoleniu w 1945 r., pracowała jako nauczycielka
kontraktowa w Sopotni Wielkiej i prawdopodobnie w 1949 r. wyjechała do
Krakowa. Zmarła ok. 1950 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 212, oprac. Z. Dzikowski.

STERNAL KAZIMIERZ,
Więzień KL Płaszów.

Urodzony w Makowie Podhalańskim pow. suski, zamieszkały w Makowie
Podhalańskim, kolejarz. Współpracował podczas okupacji hitlerowskiej z
partyzantami. Aresztowany wskutek zdrady konfidenta gestapo, w miejscu
zamieszkania, podczas obławy w nocy z 3 na 4 lipca 1944 r. i
przetransportowany do więzienia gestapo w Zakopanem a stamtąd do KL
Płaszów, gdzie zginął rozstrzelany 6.08.1944 r.
Postscriptum: W podobnych okolicznościach zginęli: Anastazja Bogacz,
Michał Jaszczur, Józef Karpierz, Maria Józefa Pieróg, Emil Pieróg, Władysław
Pyka, Genowefa Radwan - mieszkańcy Makowa i Grzechyni.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

STEUER ADOLF,
Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 6.12.1882 r. w Kocierzu pow. żywiecki, podczas okupacji
hitlerowskiej zamieszkały we Frysztacie - Zaolzie. Aresztowany końcem 1940 r.
i przetransportowany prawdopodobnie do więzienia lub obozu – nieznany dalszy
jego los.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 84

STOKŁOSA WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 11.08.1919 r. w Świnnej pow. żywiecki, syn Franciszka i Julii z d.
Wróbel, zamieszkały w Świnnej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 20.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8930/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1148; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1418; (Z SUPLEMENTU).

STOLARCZYK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr E-95, nr 29809.
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Urodzony 4.02.1898 r. w Cięcinie pow. żywiecki, syn Wojciecha i Anny z d.
Chowaniec, zamieszkały w Cięcinie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-95. Po kilku miesiącach tj. od 17.04.1942 r, zmieniono
mu status na więźnia policyjnego nr 29809. Zginął 3.07.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 13723/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 14:05, określenie przyczyny zgonu to: „beiderseitige
Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 165, 731; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 221.

STOLARZEWICZ STEFAN,
Więzień KL Auschwitz nr 107496, KL Neuengamme, KL Buchenwald.

Urodzony 14.08.1911 r. w Żywcu, syn Karola i Wiktorii. Do
Publicznej Szkoły Powszechnej – Męskiej i ośmioletniego
Gimnazjum uczęszczał w latach 1917-1929 w mieście
swojego urodzenia. Następnie, rozpoczął studia na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od
września 1937 r. do listopada 1938 r. pełnił służbę wojskową
w Szkole Podchorążych Rezerwy-Centrum Wyszkolenia
Sanitarnego w Warszawie.
W 1939 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania praktyki lekarskiej. Pracę
rozpoczął jako lekarz gminny w Ośrodku Zdrowia w Ślemieniu pow. żywiecki.
W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do Batalionu Zapasowego 21 DPG w
Wadowicach – przydział do kompanii sanitarnej, podporządkowanej Szpitalowi
Polowemu nr 502. Pod koniec października 1939 r. powrócił do Żywca, i niemal
natychmiast zaangażował się do działań dla ruchu oporu – współpracował z
arcyksiężną A. Habsburg, należał do TON wchłoniętej następnie przez ZWZ.
Aresztowany 13.02.1943 r. za „przynależność do organizacji ruchu oporu”. Sąd
Specjalny w Katowicach skazał go na pobyt w obozie koncentracyjnym.
10.03.1943 r. przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 107496. Przekazany na blok szpitalny nr 21, tam
poznał się z Józefem Cyrankiewiczem – pracującym w tym bloku jako pisarz
blokowy, więc i w obozie należał do konspiracji więźniarskiej. 25.08.1944 r.
został przeniesiony do KL Neuengamme, a od 12 listopada do KL Buchenwald.
11.04.1945 r. gdy obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie – zgłosił
się do pracy jako lekarz do Więźniarskiej Komendantury Obozu. Od 21.06.1945
r. przybył do kraju, a już w drugiej połowie lipca tego roku, podjął pracę w
szpitalu w Żywcu. W 1959 r. uzyskał II stopień specjalizacji. Przez całą
powojenną działalność medyczną – szczególnie był wyczulony na niesienie
pomocy byłym więźniom obozów koncentracyjnych, wielki działacz społeczny
w strukturach PCK. Zmarł 19.12.1999 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 293; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 214-216, oprac. S. Dobosz, F.
Łukaszek.
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STRYSZAWSKI FRANCISZEK, pseud. „Słaby”,
Zginął jako partyzant.

Urodzony 7.01.1918 r. w Stryszawie, wychowywał się w
rodzinie Wojciecha i Tekli Skrzypków ze Stryszawy. Po
ukończeniu Szkoły Powszechnej, terminował u kamieniarza
na Śląsku. Gdy od września 1939 r. rozpoczęła się okupacja
hitlerowska, wstąpił do oddziału partyzanckiego OW PPS
działającej na ziemi podhalańskiej – szczególnie dając się we
znaki oddziałom niemieckim w okolicach Zawadki, Suchej
Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Jordanowa, Rabki.
W 1941 r. przyjął pseudonim „Słaby”. Wracając wraz z komendantem OW PPS
– Marianem Bombą, 15.12.1944 r. natknął się na 40 osobowy oddział
grenzschutzów. Został śmiertelnie trafiony z broni maszynowej.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 256, oprac. Wit-Mateusz Sarlej.

STRZAŁKA TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 124582, KL Buchenwald.

Urodzony 28.11.1914 r. w Jeleśni pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 11.06.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 124582. Następnie, od 18.01.1945 r. przeniesiony do KL
Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 350.

STRZAŁKOWSKI WIKTOR,
Więzień KL Auschwitz nr 16640.

Urodzony 19.12.1903 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn
Franciszka i Antoniny z d. Czajkowska, zamieszkały w okresie okupacji
hitlerowskiej w Bydgoszczy. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, 28.05.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 16640. Zginął 1.08.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 17867/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 15:10, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 103; PMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1359.

STRZĄDAŁA JAN,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.
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Urodzony w 1890 r., zamieszkały w Żywcu-Zabłociu, rolnik, przed wojną
działacz stronnictwa Ludowego. Aresztowany w sierpniu 1940 r. i wpierw
przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym
przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.10.1940 r.
Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

STUDENCKA MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 63461, KL Ravensbrück.

Urodzona 2.08.1897 r. w Żywcu i zamieszkała w Żywcu. Aresztowana i
uwięziona w KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 63461. Następnie, przeniesiona do KL
Ravensbrück, zaś z tego obozu przetransportowana do KL Neustadt-Glewe i tam
doczekała wyzwolenia 3.05.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 595.

STUDENCKI ANTONI, pseud. „Złom”, „Bystry”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 9.02.1908 r. w Żywcu, syn Antoniego i Marii z d.
Jeziorska, zamieszkały w Żywcu. Uczeń Publicznej Szkoły
Powszechnej, potem Państwowego Gimnazjum im. M.
Kopernika w Żywcu, i następnie student AGH w Krakowie.
Po ukończeniu studiów, rozpoczął pracę w Kopalni Węgla
„Katowice”.
Od
początku
okupacji
hitlerowskiej,
zaangażował się w ruchu oporu.
Wraz z miejscową inteligencją w Żywcu, utworzył Tajną Organizację
Niepodległościową (TON), działał aktywnie w Organizacji Orła Białego, potem
w Służbie Zwycięstwu Polski. Od wiosny 1940 r. współtworzył na Śląsku Siły
Zbrojne Polski. W drugiej połowie 1940 r. znalazł się w szeregach ZWZ/AK,
wchodził w skład Komendy Śląskiego Okręgu AK. Był inicjatorem wydawania
gazetki konspiracyjnej „Front Polski”. Aresztowany 6.09.1942 r. na dworcu
kolejowym w Bielsku, przez zdradę łącznika z organizacji a jak się okazało,
agenta gestapo. Wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, 8.09.1942
r. przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie,
24.03.1943 r. przesłany do KL Auschwitz. Skazany przez sąd doraźny na karę
śmierci zginął 29.03.1943 r.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 189; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 257259, oprac. S. Dobosz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza.

STUDENCKI BRONISŁAW, pseud. „Strzylac”,
Więzień w Mysłowicach, KL Gross-Rosen.

Urodzony 17.07.1900 r. w Żywcu, syn Antoniego i Marii z d.
Jezierska. Naukę rozpoczął w 1913 r. w Szkole Realnej, zaś
egzamin dojrzałości zdał w 1929 r. Nie mogąc studiować na
wyższych uczelniach, przyjął pracę tymczasowego
nauczyciela w Rycerce Górnej. Po odbyciu 3-letniej praktyki
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w zawodzie nauczyciela, zdał egzamin kwalifikacyjny –
uzyskując patent nauczyciela stałego, awansując na
stanowisko kierownika Szkoły w Słotwinie.
Po kilku latach przeniesiony został do szkoły Powszechnej w Koszarawie.
Od wybuchu drugiej wojny światowej (po przydzieleniu budynku Szkoły w
której był kierownikiem - dzieciom niemieckich osadników), wrócił w rodzinne
strony do Żywca i po dłuższych staraniach otrzymał pracę kierownika szkoły w
Krzyżowej. Aresztowany w listopadzie 1943 r. jako podejrzany o współpracę z
partyzantami AK. Przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach, po
śledztwie w 1944 r. przesłany do KL Gross-Rosen, gdzie zginął (rozstrzelany).
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 668; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 201, oprac. W.
Latkiewicz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 200 wykazu).

STUDENCKI JAN, pseud. „Sobek”,
Więzień KL Auschwitz nr 114776.
Urodzony 8.11.1902 r. w Żywcu, syn Sebastiana i Marii z d. Pawełek. Ucząc się
w Szkole Realnej, rozpoczął także naukę rysunku i malarstwa. Po zdaniu
matury, kontynuował zakres zamiłowania – rozpoczął studia malarskie w
Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa w Krakowie. W 1936 r. został członkiem
Sekcji Miłośników Ziemi Żywieckiej przy Towarzystwie Szkół Ludowych
(TSL), był współorganizatorem Muzeum Ziemi Żywieckiej. W okresie okupacji
zaangażował się w ruchu oporu – bardzo aktywny członek Tajnej Organizacji
Narodowej (TON). Aresztowany 12.02.1943 r. i uwięziony w KL Auschwitz,
12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114776. W
tym obozie przebywał do 18.01.1945 r., a następnie brał udział w marszu
ewakuacyjnym - „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. W
stosownej okoliczności, podjął ucieczkę z kolumny ewakuacyjnej w okolicach
miejscowości Poręba k/Pszczyny. Ukrywał się do czasu wyzwolenia tych okolic
przez Armię Czerwoną. W lutym 1945 r. pieszo dostał się do Krakowa, gdzie z
uwagi na ogólne wyczerpanie organizmu dostał się do Kliniki Chorób
Wewnętrznych. 15.04.1945 r. wrócił do Żywca, natomiast po uzyskaniu
względnej kondycji zdrowotnej, podjął pracę w szkolnictwie, a następnie został
Kustoszem Muzeum Ziemi Żywieckiej – do przejścia na emeryturę w 1972 r.
Zmarł 1.10.1979 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 324; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 201-202, oprac. T. Trębacz.

STUDENCKI KAROL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 9.01.1911 r. w Żywcu, syn Antoniego i Marii z d. Jeziorska,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Świętochłowicach.
Aresztowany 9.09.1942 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie, 25.09.1942 r. przewieziony do KL Auschwitz, gdzie
zginął 25.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42171/1942 –
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:49, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Postscriptum. Zginął wraz z innymi mieszkańcami Żywca i okolic – takimi jak:
Gara Stanisław, Gowin Antoni, Habdas Stefan, Kwak Stanisław, Marienstrass
Aleksander, Mastela Jan, Wojtyła Władysław, Wyrwalski Zygmunt, Zyzak
Mieczysław. Byli oni członkami podziemnych organizacji TON-NOW, ZWZ ofiarami masowych aresztowań, dokonanych w wyniku zdrady konfidentów
gestapo. Od września do końca 1942 r. aresztowano ok. 1500 osób, członków
organizacji i ich rodzin, z powiatu żywieckiego.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 89; S. Dobosz, Wojna na
Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.

STUDENCKI MARIAN,
Wiezień KL Auschwitz nr 5822.

Urodzony 14.11.1907 r. w Żywcu, syn Karola i Antoniny z d. Kulig,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Skawicy pow. nowotarski.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz,
8.10.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5822. Zginął
25.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3595/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:35, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzmuskelentzündung” (zapalenie mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 51; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 585.

STUDENCKI WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 152618, KL Dachau nr 134584, KL Buchenwald nr
111493.

Urodzony 21.01.1895 r. w Żywcu i zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
26.09.1942 r. przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach (gdzie
przebywał w celi nr 1). Po śledztwie przewieziony do KL Auschwitz,
28.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152618.
Następnie, przeniesiony do KL Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr
134584, do KL Buchenwald gdzie był więźniem nr 111493. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 406.

STUDLIK ZOFIA z d. CHARĘŻA,
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Więźniarka – nieznana nazwa obozu.

Urodzona 12.05.1910 r., córka Piotra i Karoliny, zamieszkała w Szarem gmina
Milówka, pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w obozie koncentracyjnym,
lecz nieznana jest nazwa tego obozu. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

STYKA JAN,
Więzień Montelupich.

Urodzony 20.05.1912 r. Absolwent Państwowego Gimnazjum
im. M. Kopernika w Żywcu, a następnie studiował w Wyższej
Szkole Handlowej w Krakowie. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK. Aresztowany w 1943 r. przed gmachem drukarni w
Krakowie – w czasie łapanki. Uwięziony w więzieniu
Montelupich i tam rozstrzelany w grudniu 1943 r.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 183.

STYKA KAZIMIERZ,
Więzień więzienia w Miechowie.

Urodzony 22.01.1924 r. Absolwent Państwowego Gimnazjum
im. M. Kopernika w Żywcu. Od rozpoczęcia się okupacji
hitlerowskiej, zaangażował się w ruchu oporu – w organizacji
Armii Ludowej. Brał czynny udział w potyczkach
partyzantów z niemiecką policją i gestapo. Podczas jednej z
takich potyczek w 1944 r. został ranny i z bronią w ręku
schwytany przez Niemców. Przewieziony do więzienia w
Miechowie i od tego czasu zaginął, - nieznane są okoliczności
jego śmierci.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 183.

STYRKACZ WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 95311.

Urodzony 15.05.1925 r. w Zwardoniu gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Józefa i
Julii z d. Strykacz, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Czarnym
Dunajcu. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL
Auschwitz, 28.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
95311. Zginął 13.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7076/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:20, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 265; PMA-B Księga zgonów, t. 5, s. 1074.

SUCHANEK JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 103972.
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Urodzony 14.06.1901 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Łodygowicach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.02.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 103972. Następnie,
6.09.1943 r. przeniesiony – prawdopodobnie do innego obozu, lub odzyskał
wolność.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 287.

SUCHANEK JULIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 38932.

Urodzona 13.05.1906 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkała w Pietrzykowicach. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
22.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 38932.
Przetrwała do końca funkcjonowania obozu i brała udział w transporcie
ewakuacyjnym więźniów z obozu – 22.01.1945 r. w dogodnej sytuacji uciekła z
transportu ewakuacyjnego.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 543.

SUCHOŃ ANDRZEJ,
Wiezień KL Auschwitz nr 10248.

Urodzony 17.09.1909 r. w Lipowej pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 10248. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 81.

SUDOLSKA HELENA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 40454.

Urodzona 7.05.1914 r. w Budzowie pow. suski, zamieszkała w miejscu
urodzenia. Aresztowana i przetransportowana do KL Auschwitz, zarejestrowana
w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 40454. Zginęła 28.12.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SUPŁAT EDWARD,
Więzień KL Auschwitz nr 36044, KL Gross-Rosen.

Urodzony 3.11.1903 r. w Żywcu, zamieszkały w miejscowości urodzenia.
Aresztowany w związku z podejrzeniem o „nielegalne rozprowadzanie kartek
odzieżowych wykradzionych z miejscowego Landratsamtu”. Przetrzymany w
areszcie gestapo w Żywcu, w Bielsku – skąd przewieziony został do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz,
22.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 36044.
Następnie przesłany do KL Gross-Rosen 4.06.1942 r., gdzie zginął 30.10.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 175; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984;
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Baza Zmarłych.

SUPŁAT STEFANIA,
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Więźniarka KL Auschwitz nr 9131.

Mieszkanka Żywca. Aresztowana w związku z podejrzeniem o: „nielegalne
rozprowadzanie kartek odzieżowych wykradzionych z miejscowego
Landratsamtu”. Przetrzymana w areszcie gestapo w Żywcu, w Bielsku, a
stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie
przesłana na pobyt w KL Auschwitz, 18.07.1942 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 9131. Przeżyła obóz i po wojnie powróciła do
domu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 494; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984 r.

SURY ALOJZY,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.11.1923 r. w Rycerce gmina Rajcza, pow. żywiecki, zamieszkały
Rycerce, robotnik rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony
do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SWERGNA TEOFIL,
Więzień KL Dachau nr 152745.

Urodzony 8.02.1919 r. w Wieprzu gmina Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki,
z zawodu rolnik. Aresztowany i przetransportowany do KL Dachau,
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152745. Zginął w tym
obozie 20.04.1945 r.
Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo
Polskie”, s. 240.

SWIDA TADEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 25009, nr E-888.
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Urodzony 5.02.1918 r. w Zarzeczu. Aresztowany i z Olkusza
przetransportowany do KL Auschwitz, 23.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień 25009. Następnie zmieniono mu status na
więźnia „wychowawczego” nr E-888. Zginął 3.02.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 765.

SYCZ MARCIN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 9.09.1884 r. w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Wincentego i Agnieszki z d. Paciorek, zamieszkały w okresie
okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 4.09.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 27753/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 20:15, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei
Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 19, s. 699;

SYPTA STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.04.1913 r. w Tresnej gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn
Józefa i Franciszki z d. Spricha, zamieszkały w Tresnej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 17498/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 9:10, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 652; PMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 992.

SZAFRANSKI CZESŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 11.02.1925 r. w Żywcu i zamieszkały w Żywcu, robotnik.
Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), od 30.08.1941 r. w Hermansdorf
(k/Bolesławca). 10.06.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice
k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby
cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft
Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone
zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SZATANIK TOMASZ,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.
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Urodzony 24.09.1867 r. w Złatnej gmina Ujsoły, pow. żywiecki, Aresztowany i
wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w
Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginął 29.10.1942 r. – przyczyna zgonu:
uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr 8/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

SZCZELINA TADEUSZ,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 10.06.1923 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, zamieszkały w Ślemieniu, robotnik
rolny. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do
obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt
(Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III
Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben.
Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SZCZEPANEK WALENTY,
Więzień KL Auschwitz nr 151275.

Urodzony 23.05.1909 r. w Rajczy pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, 20.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 151275. Odzyskał wolność 27.10.1943 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 400.

SZCZERBIŃSKA KAZIMIERA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Bytomiu, Cottbuz, KL Auschwitz nr 32059.

Urodzona l.12.1912 r. w Żywcu, córka Ludwika i Julii z d. Jeziorski,
zamieszkała w Żywcu. W 1934 r. ukończyła Państwową Szkołę Żeńską Seminarium Haftu w Krakowie. Po odbyciu 2-letniej praktyki, złożyła egzamin
na nauczycielkę szkół zawodowych. W latach międzywojennych była
instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrzyni, czynną
w Hufcu ZHP Żywiec. Była też w tym okresie instruktorką Związku Młodzieży
Wiejskiej „Wici” oraz wykładowcą na kursach samarytanki Katolickiego
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Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Żywcu. W początkowym okresie
okupacji hitlerowskiej łączniczka między Oddziałem PCK w Żywcu a Zarządem
Okręgu PCK w Krakowie. Nawiązywała łączność z rannymi żołnierzami
batalionu „Berezwecz” KOP, dostarczała im lekarstwa, opatrunki a także
żywność i ubrania. Dla żołnierzy Obrony Narodowej, ukrywających się na Hali
Boraczej, w Żabnicy i Kocierzu Górnym, organizowała pomoc sanitarną przy
współudziale harcerek: Stefanii Łodziana Miksiowa, Kazimiery Obrockiej i
Otylii Szerszeń. Była członkiem Tajnej Organizacji Narodowej, kontaktowała
jej komendanta inż. Antoniego Sucheckiego z kard. Stefanem Sapiechą i
Habsburgami Żywiecczyzny. Przekazywała wiadomości nasłuchu radiowego,
rozprowadzała prasę podziemną polskich organizacji niepodległościowych.
Aresztowana 10.08.1940 r. za nielegalne przekroczenie granicy - wracając z
Krakowa przez „zieloną granicę” w Suchej Beskidzkiej (zdołała pozbyć się
przewożonych ulotek, zdradzających jej związek z ruchem oporu).
Przetrzymywana wpierw w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie w
bytomskim więzieniu gestapo. Stamtąd, przewieziona do więzieniu w Cottbuz
pod Berlinem, gdzie przebywała do marca 1943 r. W kwietniu tegoż roku
przekazana została do KL Auschwitz, 28.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 32059. Zachorowała na tyfus i zmarła 22.04.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18974/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie przyczyny zgonu to:
„Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 529; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 958; Słownik
Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 204-205, oprac. W. Latkiewicz.

SZCZOTKA JULIAN,
Więzień gestapo w Tomaszowie Mazowieckim, KL Auschwitz, KL Buchenwald, KL
Teresin.

Urodzony 14.02.1913 r. w Milówce pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Marii z d. Rozmus. Ukończył Szkołę Powszechną
w Milówce, trzy klasy Gimnazjum w Żywcu i Seminarium
Nauczycielskie im. G. Piramowicza w Białej. W 1933 r.
złożył egzamin dojrzałości. Następnie kontynuował naukę w
Szkole Podchorążych w Cieszynie. W 1937 roku rozpoczął
pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Opocznie, a
następnie w Olimpiowie, gdzie zastał go wybuch wojny.
Nie przerwał swej pracy nauczycielskiej także w okresie okupacji – ucząc na
tajnych kompletach, zaangażowany także ruchu oporu. Aresztowany przez
gestapo 4.06.1942 r. i osadzony w więzieniu w Tomaszowie Mazowieckim. Tam
przesłuchany jako podejrzany o działalność konspiracyjną i namawiany na
współpracę
z
Niemcami.
Następnie,
w transporcie
zbiorowym
przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 38100. Pracował m.in. przy rozładunku materiałów
budowlanych a także w komandzie ogrodników. W marcu 1943 r. przesłany do
KL Buchenwald. Pod koniec wojny w kwietniu 1945 r. wywieziony do Teresina
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w Czechosłowacji, gdzie odzyskał wolność – wyzwolony przez Armię
Czerwoną. Do Polski wrócił 12.06.1945 r. Po rekonwalescencji, 1.09.1945 r.
podjął pracę w Szkole Podstawowej w Rajczy. W 1960 r. przeniósł się z rodziną
do Milówki i podjął pracę w miejscowej szkole podstawowej, czynnie
uczestnicząc w życiu tej gminy.
Bibliografia: E. Kojro, Julian Szczotka Nad Sołą i Koszarawą nr 14, z dn. 15 VII 2004r., Biografia byłych
więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych praca zbiorowa pod red. A. Gładysza i
Szymerskiego, T. I, Philadelphia, s. 231 i 232; Informacja P. Rypień.

SZCZOTKA KAROLINA, z d. Gaweł,
Więźniarka KL Auschwitz nr 58425.

Urodzona 28.12.1900 r. w miejscowości Sól gmina Rajcza, pow. żywiecki,
córka Jana i Anny z d. Dziergas, zamieszkała w miejscowości Szare pow.
żywiecki, żona Szczotki Wawrzyńca powieszonego w Kamesznicy.
Aresztowana w trzy dni później - po aresztowaniu męża i uwięziona w KL
Auschwitz, 5.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 58425. Zginęła 18.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
32247/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:10,
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. 589; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 677.

SZCZOTKA STANISŁAW,
Więzień KL Buchenwald.

Urodzony w 1907 r. – brat Juliana Szczotki. Aresztowany i przetransportowany
do KL Buchenwald, gdzie zginął w 1942 r. (Pracował przy budowie obozu).
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja Piotra Rypienia.

SZCZOTKA STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 83621.

Urodzony 22.01.1877 r. w miejscowości Sól gmina Rajcza, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 14.12.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 83621. Odzyskał wolność 12.12.1943 r. –
zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 234.

SZCZOTKA STANISŁAW,
Więzień KL Dachau, KL Sachsenhausen.
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Urodzony w 1912 r. w Milówce, pow. żywiecki. Po
ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do Państwowego
Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu – zdał maturę w 1930
r. Następnie, studiował historię na Wydziale Filozoficznym
UJ w Krakowie. W 1936 r. uzyskał tytuł doktora filozofii. Od
1937 r. do wybuchu wojny, pełnił funkcję asystenta na UJ
przy katedrze Historii Kultury w Krakowie.
W okresie okupacji hitlerowskiej, podzielił los profesorów i asystentów UJ,
aresztowany przez gestapo wraz ze swoim asystentem a później
współpracownikiem Kazimierzem Piwowarskim. Więziony był w KL
Sachsenhausen, KL Dachau. Po zwolnieniu z obozu w 1941 r., nadal brał
aktywny udział w ruchu oporu – walcząc z okupantem w szeregach Batalionów
Chłopskich. Aresztowany drugi raz, uciekł z transportu do obozu i od połowy
1944 r. do końca okupacji ukrywał się w Krakowie - biorąc udział w tajnym
nauczaniu. Po wojnie, powrócił do pracy na UJ. W 1948 r. został profesorem
historii i socjologii, publikował wiele prac naukowych. Od 1946 r. przenoszony
na coraz inne uczelnie i zdobywa coraz większy prestiż w środowisku
naukowym. Członek PSL do czasu jego rozwiązania. Dodać należy, że był
jednym ze znaczących współzałożycieli i członkiem zespołu redakcyjnego
kwartalnika regionalnego „Gronie” w Żywcu. Zginął tragicznie 11.08.1954 r. (w
wieku 42 lat).
Bibliografia: A Byczko, Stanisław Szczotka (1912-1954). Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985 r.; Słownik
Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 204-205, oprac. W. Latkiewicz.

SZCZOTKA WAWRZYNIEC,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w Kamesznicy.

Urodzony 2.07.1893 r., syn Józefa i Marianny z d. Pajestka, zamieszkały w
Szarem-Suchem, pow. żywiecki. Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu - pełnił funkcję dowódcy plutonu AK. Był
sąsiadem Jana Misiarza i razem z nim aresztowany 3.08.1943 r. Odprowadzeni
na punkt zborny do Kamesznicy, potem wraz z innymi aresztowanymi
zawieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym
przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, gdzie wyrokiem sadu
doraźnego skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano 3.09.1943 r. –
powieszony w egzekucji publicznej w Kamesznicy.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004r.

SZCZOTKA WOJCIECH, pseud. „Gołąb”,
Zginął jako partyzant.

Urodzony w 1913 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Po ukończeniu Szkoły
powszechnej i kursu kasjera kolejowego, pracował na kolei w Zwardoniu – jako
kasjer biletowy. W latach 1937-1938 odbył służbę wojskową – otrzymał stopień
kaprala. W okresie okupacji hitlerowskiej, wysiedlony z żoną i dziećmi do
Radoszyc woj. kieleckie, gdzie otrzymał pracę w mleczarni. Zaangażował się w
ruchu oporu – wstąpił do organizacji AK, zorganizował oddział partyzancki
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który był bardzo aktywny, do października 1944 r. - liczył 27 członków i dużo
udanych akcji. Niestety, w tymże 1944 r. przez przypadek, został aresztowany
jeden z najmłodszych partyzantów (16 latek) i przez zeznania uzyskane podczas
wymyślnych tortur, aresztowano trzech kolejnych partyzantów – w tym
dowódcę Wojciecha Szczotkę. Aresztowanych Niemcy wyprowadzili w pole,
kazali im wykopać doły i nad tymi dołami zostali rozstrzelani.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 268, oprac. Agnieszka Szczotka.

SZCZOTKA ZOFIA,
Więźniarka KL Auschwitz, nr 33279, KL Ravensbrück.

Urodzona 26.09.1923 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w
KL Auschwitz, 31.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 33279. Następnie, w lipcu 1944 r. przeniesiona do KL
Ravensbrück. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 529.

SZCZYBURA ALOJZY,
Więzień KL Auschwitz nr 25120.

Urodzony 23.06.1907 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski i zamieszkały w
tej miejscowości. Aresztowany i w transporcie z Krakowa przewieziony do KL
Auschwitz, 29.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
25120. Zginął 13.06.1942 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SZCZYGIEŁ GUSTAW,
Więzień KL Auschwitz nr 20115.

Urodzony 6.09.1921 r. w Milówce pow. żywiecki. Aresztowany i w transporcie
z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20115. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 733.

SZEMIK ANTONI,
Więzień KL Flossenbürg.

Urodzony 30.04.1902 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki.
Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruch oporu – żołnierz
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AK na terenach Pietrzykowic i Lipowej. Aresztowany i w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Flossenbürg, gdzie zginął 5.03.1945 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

SZEMIK AUGUSTYN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1912 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pietrzykowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej
zaangażował się w ruch oporu – żołnierz AK w pow żywieckim. Aresztowany w
zbiorowych aresztowaniach jakie miały miejsce na żywiecczyźnie w 1942 r. Po
krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony w
transporcie zbiorowym do wiezienia śledczego w Mysłowicach (gdzie
przebywał od 5.12.1942 do 22.03.1943 r.). Po śledztwie, przesłany do KL
Auschwitz i tam zginął 29.03.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

SZERSZEŃ JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 36045.

Zamieszkały w Żywcu. Przedwojenny sekretarz Spółdzielczego Klubu
Sportowego „Soła” w Żywcu. Aresztowany za ucieczkę z gestapo jego żony.
Uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 36045. Doczekał się wyzwolenia i powrócił do domu.
Bibliografia: E. Borak Nad Sołą i Koszarawą – nr 13(92) – rok V – 1 lipiec 2002

SZERSZEŃ OTYLIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 7623.

Urodzona 18 (lub 28).09.1909 r. w Żywcu. Harcerka, podczas wojny łączniczka
pomiędzy Komendą Obwodu AK i Powiatową Delegaturą Rządu a placówkami
w terenie. Zaangażowana także w działalność niesienia pomocy dla jeńców i
więźniów obozów. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 17.06.1942 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7623. Doczekała się
wyzwolenia i powróciła do domu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 489; E. Borak Nad Sołą i Koszarawą – nr 13(92) – rok V – 1 lipiec 2002; Na harcerskim szlaku,
Zarys dziejów harcerstwa na Żywiecczyźnie w latach 1912-1975, Część pierwsza, Żywiec 1998 r.

SZLACHTA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen.
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Urodzony 21.01.1920 r. w Żywcu. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. M.
Kopernika w Żywcu. Harcerz. W okresie okupacji zaangażowany w ruchu
oporu- żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. i uwięziony w KL
Auschwitz. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął 8.08.1943
r.
Bibliografia: Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r. s. 194; Baza danych – Totenbuch Mauthausen - Mauthausen
Memorial; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

SZNAJDROWICZ BRONISŁAW,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 25.07.1921 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu, absolwent
gimnazjum. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność
7.10.1941 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125.

SZNAJDROWICZ FERDYNAND ks.,
Więzień gestapo w Żywcu, w Katowicach.

Urodzony 15.11.1886 r. w Żywcu, syn Franciszka i Marii z d.
Bajtlików. Gimnazjum ukończył w Wadowicach w 1906 r., a
studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w latach 19061910). Święcenia kapłańskie przyjął w lipcu 1910 r. i
pracował jako wikariusz oraz katecheta na kilku placówkach
duszpasterskich – w Rudawie, Brzezince, Siedlcu,
Radwanowicach, Nawojowej Górze.
Następnie przeszedł jako wikariusz do Wieliczki gdzie pracował od 1911 r. do
1915 r. Przez rok czasu był katechetą w Skawinie. Potem wikariusz w
Łopanowie i jako ekspozyt w Krakowie-Dębnikach, był też katechetą
gimnazjalnym w Nowym Targu. W 1924 r. został proboszczem w Lipowej i tam
był duszpasterzem do wybuchu drugiej wojny światowej. We wrześniu 1939 r.
wycofujące się jednostki obrońców okolic Węgierskiej Górki przekazały
mieszkańcom Lipowej broń oraz umundurowanie do ukrycia. Gdy wskutek
donosu informacja ta dotarła do regionalnych władz okupanta, począwszy od
23.12.1939 r. do 10.01.1940 r., Niemcy przeprowadzili przeszukiwania
domostw, wstępne przesłuchania i aresztowania podejrzanych. Aresztowano w
związku z tym 40 osób, w tym ks. proboszcza F. Sznajdrowicza (6.01.1940 r.).
Wszystkich przetransportowano saniami z Lipowej do Aresztu Miejskiego w
Żywcu (przy ul. Pod Grapą). Prawdopodobnie 10.01.1940 r. aresztowanych
przewieziono do gestapo w Katowicach i tam 17.01.1940 r. postawiono ich
przed sądem policyjnym. Trzech więźniów zwolniono, a resztę w tym ks.
Sznajdrowicza, skazano na karę śmierci. Ostatnią noc przed śmiercią spędzili w
więzieniu w Katowicach (przy ul. Mikołowskiej), a rano 18.01.1940 r. zostali
rozstrzelani w gliniankach cegielni Grünfeld’a w Katowicach przy ulicy
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Karbowej. Zwłoki złożono w kostnicach dwóch szpitali w Katowicach: przy ul.
Raciborskiej 37 i ul. Warszawskiej 52 a następnie wywieziono w nieznanym
kierunku. Nie udało się ustalić miejsca pochówku zamordowanych.
Postscriptum. Metropolita krakowski, ks. kardynał Adam Sapieha
interweniował u Niemców w sprawie ks. Sznajdrowicza, jednak bezskutecznie.
Postawa ks. proboszcza F. Sznajdrowicza i pozostałych zamordowanych prawie
na początku okupacji, była wymownym świadectwem i głośnym przykładem dla
tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny, stawiających opór niemieckiemu
okupantowi przez ponad 5 lat.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r.,
s. 269-270, oprac. W. Bułka; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.,
Żywiec 2004; S. Dobosz, Antoni Pawlusiak („Langer”, „Olcha”). Człowiek za burtą, Karta Groni nr XXII
2003 r.; Juliusz Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku; Informacja J. Murański.

SZNAJDROWICZ JAN ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 104371.

Urodzony 22.05.1899 r. w Żywcu, syn Antoniego i Wiktorii z d. Miodoński,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 27.02.1943
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104371. Zginął 2.06.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23419/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:33, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 289; 686; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 905.

SZUMLAS FRANCISZEK,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w Żabnicy.

Urodzony w 1907 r. w Rycerce Dolnej, pow. żywiecki, syn Jana i Elżbiety z d.
Cwajna z Jeleśni, gajowy, zamieszkały w Żabnicy Górnej („Roztoce Zimnej”).
Aresztowany 27.07.1943 r. pod zarzutem „pomocy i współpracy z partyzantami
AK”. Przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd odesłany do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po orzeczeniu przez sąd doraźny wyroku
karę śmierci, Franciszek przewieziony został do Żabnicy gdzie został
powieszony 3.09.1943 r. wraz z 10 innymi osobami - w egzekucji publicznej.
Postscriptum. 7.08.1943 r. zostały aresztowane żona Franciszka - Helena i
córka Maria (15 l.). Rodzinny dom w Rycerce spalono. Pod opieką babki
pozostało dwóch synów: Tadeusz (ur. w 1933 r.) i Jan (ur. w 1935 r.). Żona
Helena i córka Maria odesłane zostały z Mysłowic do KL Auschwitz. Helena
zmarła w obozie z powodu pseudomedycznych doświadczeń - zakażanie różycą.
Córka Maria po 3 tygodniowym pobycie w KL Auschwitz wysłana do Freustadt
k/Bogumina, gdzie 1.05.1945 r. został wyzwolona przez Armię Czerwoną i
powróciła do kraju 15.05.1945 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r. ; Informacja J.
Murańskiego; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

SZUMLAS HELENA z d. PŁOSKONKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 58422.
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Urodzona w 1907 r. w Rajczy, pow. żywiecki, córka Michała i Magdaleny, żona
Franciszka – powieszonego w egzekucji publicznej w Żabnicy, zamieszkała w
Rycerce. Aresztowana 7.08.1943 r. wraz z córką Marią (15 lat) i przetrzymane w
areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewiezione zostały do Więzienia śledczego
w Mysłowicach, a po śledztwie przesłane do KL Auschwitz. Helena, 5.09.1943
r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 58422. Zginęła
26.01.1944 r. (zmarła w obozie na skutek pseudomedycznych doświadczeń zakażanie różycą).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 589; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII, Żywiec 1985.

SZUMLAS MARIA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz, Freustadt
k/Bogumina,

Urodzona 18.06.1928 r. w Rycerce gmina Rajcza, pow. żywiecki, córka
Franciszka i Heleny, zamieszkała w Rycerce. Aresztowana 7.08.1943 r. wraz z
matką Heleną i przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewiezione
zostały do Więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłane do KL
Auschwitz. Maria po 3 tygodniowym pobycie w tym obozie, wysłana została do
Freustadt k/Bogumina, gdzie 1.05.1945 r. doczekała się wyzwolenia przez
Armię Czerwoną. Powróciła do kraju 15.05.1945 r.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

SZWAJCA ANNA,
Więźniarka obozu w Siemianowicach.

Urodzona w 1913 r. W Gilowicach, córka Józefa Wiewióry i Marii z d.
Tomaszek - żona Jana Szwajcy zamordowanego w Miednoje. W początkowym
okresie okupacji hitlerowskiej mieszkała w Gilowicach wraz z trójką dzieci. W
lipcu 1942 r., w tzw. drugim wysiedlaniu z Żywiecczyzny wywieziona wraz z
dziećmi do obozu pracy przymusowej w Siemianowicach, gdzie skazani byli na
bardzo trudną egzystencję. Po wyzwoleniu wrócili do Gilowic, gdzie
dowiedzieli się o losie Jana po publikacji list ofiar NKWD.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - od córki Anny Szwajca - Wandy; (Z SUPLEMENTU).

SZWAJCA JAN,
Zginął w Miednoje.

Urodzony 14.01.1901 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Jana i Zofii z d. Ormaniec, przeniesiony jako policjant do Katowic. Krótko przed
wybuchem wojny został przeniesiony na Kresy, zaś po zajęciu tamtejszych
terenów przez Armię Czerwoną został aresztowany prawdopodobnie przez
NKWD. Zginął wraz z innymi jeńcami w Miednoje w 1940 r.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Internetowy wykaz Polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie
oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Lista jeńców zamordowanych przez NKWD; (Z SUPLEMENTU).

SZWAJCA JAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.
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Urodzony 4.05.1924 r., zamieszkały Kolebach pow. żywiecki, uczeń. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie), od 30.08.1941 r. w Hermansdorf
(k/Bolesławca). Odzyskał wolność 5.05.1942 r. - zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125.

SZWEDA MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 65667.

Urodzona 23.06.1897 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki,
córka Stefana i Anny z d. Skrzyp, zamieszkała w Sopotni Wielkiej. Aresztowana
i uwięziona w KL Auschwitz, 21.10.1943 r. zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 65667. Zginęła 1.12.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 33043/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarła o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine
Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 599; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 43.

SZWEDA MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.06.1891 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Jana i Reginy z d. Duraj, zamieszkały w Sopotni Wielkiej. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 21.11.1943 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 32316/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche”
(niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1149; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 742.

SZYBOWICZ ADAM,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Makowie Podhalańskim pow. suski. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

SZYMAŃSKI LUDWIK,
Zginął w Katyniu.

Urodzony 19.06.1887 r. w Rajczy pow. żywiecki. Lekarz. Pracował w Krakowie
– często odwiedzał rodzinę na Śląsku Cieszyńskim. Zmobilizowany (stop.
wojsk. kapitan) jako kadra zapasowa 5 Szpitala Okręgowego - uczestniczył w
kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął
04/05.1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.
Postscriptum. Pisał do domu z Kozielska. W Katyniu zidentyfikowany - AM, s.
124. Podczas ekshumacji znaleziono przy nim dowód osobisty.
Bibliografia: Meclslav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski
Cieszyn 1999, s. 56; (Z SUPLEMENTU).
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SZYMIK ANTONI,
Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Urodzony 2.05.1902 r., mieszkaniec Żywiecczyzny. W okresie
okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK. Aresztowany w 1943 r. Brak informacji o miejscu
więzienia. Zginął w 1945 r. prawdopodobnie podczas marszu
ewakuacyjnego więźniów na terenie Niemiec – w Bawarii.
Bibliografia: Dokumenty Dariusza Piotrowskiego.

SZYMIK ANTONI,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 1.03.1917 r. w Trzebini, zamieszkały w Trzebini, szewc. Aresztowany
1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

SZYMIK AUGUSTYN,
Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony 30.06.1912 r., mieszkaniec Żywiecczyzny. W
okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu –
żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany 26.09.1942 r. i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął
21.01.1943 r.
Bibliografia: Dokumenty Dariusza Piotrowskiego z MCK w Żywcu.

SZYMIK STEFAN,
Więzień KL Auschwitz nr 24369.

Urodzony 20.12.1921 r. w Żywcu i tam zamieszkały. Aresztowany i w
transporcie z placówki żandarmerii w Żywcu przewieziony do KL Auschwitz,
12.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24369.
Odzyskał wolność 18.02.1942 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 761.

SZYPUŁA SZYMON,
Wiezień w Mysłowicah, KL Auschwitz nr 33196, KL Flossenbürg.
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Urodzony 17.07.1898 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Łodygowicach. Aresztowany 27.04.1942 r. i przewieziony do więzienia
śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz
27.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33196.
Następnie przesłany do KL Flossenbürg, gdzie zginął (według informacji
rodziny) 14.09.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 169.

ŚCIESZKA ANDRZEJ,
Więzień – nieznana nazwa miejsca uwięzienia.

Urodzony w 1905 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Wincentego i Jadwigi z d. Kastelik. Aresztowany tuż przed wojną za jakieś
drobne przewinienie - wyszedł na wolność wypuszczony przez Niemców. Został
jednak ponownie aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu o
nieustalonej nazwie, i tam zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Postscriptum. Ścieszka Andrzej - mąż Anny z d. Kastelik, pseud. „Baba”,
członkini AK i właścicielki budynku w którym znajdowało się tymczasowe
lokum zgrupowania partyzanckiego „Garbnik”, stojącego na pograniczu Gilowic
i Pewli Ślemieńskiej.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; Informacji udzieliła B. Sroce - rodzina Anny Ścieszka; (Z SUPLEMENTU).

ŚCIESZKA ANTONI TADEUSZ, pseud. „Sęp”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 20.11.1902 r. w Żywcu, syn Antoniego i Antoniny
z d. Huczek. Powszechną Szkołę Ludową ukończył w 1915 r.,
zaś dalszą naukę kontynuował w Szkole Przemysłowej w
Bielsku. Z zawodu technik kreślarz. W okresie
międzywojennym pracował w Rejonie Dróg Wodnych w
Żywcu. Społecznik i działacz w TSL. Pod koniec września
1939 r. znalazł się w gronie żywieckiej inteligencji,
zaangażowanej w ruchu oporu.
Był zastępcą Komisarza Organizacyjnego TON – A. Studnickiego pseud.
„Bystry”. W organizacji odpowiadał za pracę Referatu Propagandy i Prasy. Od
początku 1942 r. był kierownikiem Inspektoratu Podhalańskiego – podlegały mu
rejony: Żywiec, Wadowice i Bielsko. Współwydawca gazetki „Front Polski”.
Zagrożony aresztowaniem, w sierpniu 1942 r. próbował ucieczki do Generalnej
Guberni – gdy przez przypadek policja niemiecka wpadła na trop drukarni TON-
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u Antoniego Studenckiego pseud. „Bystry”. Został aresztowany 24.08.1942 r. w
wyniku zdrady przewodnika (Romana Czarnoty – współpracownika Gestapo)
który miał go przeprowadzić przez granicę a który okazał się konfidentem
gestapo. Wieziony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, z wyrokiem skazującym na
śmierć, przesłany 24.03.11943 r. do KL Auschwitz, gdzie zginął 29.03.1943 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 209-210, oprac. S. Dobosz; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; W zachowanych dokumentach APMA-B
nie figuruje.

ŚCIESZKA JÓZEF,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.11.1924 r. w Pewli Ślemieńskiej gmina Świnna, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pewli Ślemieńskiej, woźnica. Aresztowany 2.07.1941 r. i uwięziony w
obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), od
30.08.1941 r. w Hermansdorf (k/Bolesławca). 10.06.1942 r. przewieziony do obozu
Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice
Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz,
zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od
9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod
warunkiem podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu
pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG).
Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię
Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 125, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

ŚCIESZKA MARIAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 1.09.1917 r. w Żywcu, zamieszkały Kętach pow. oświęcimski,
technik dentysta. Aresztowany 4.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r.
przewieziony do obozu Rattwitz (Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu
Markstädt (Laskowice Oławskie). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do
KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz
pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo zmieniło tym więźniom
zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania deklaracji
pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben
(Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy
miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 126, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

ŚLEZIAK ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 63620.
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Urodzony 2.06.1909 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki, syn
Macieja i Anny z d. Zarzycki, zamieszkały w Kamesznicy. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 15.09.1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 63620. Zginął 19.10.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 36925/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht” (puchlinę
wodną serca).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 921.

ŚLEZIAK JÓZEF,
Więzień obozów jenieckich: Talicy k/Niźnego Nowogródku, Stalag IV B w
Mihlbergu, więzienia w Abechtsburgu.

Urodzony 22.02.1914 r. w Zakopanem i tam mieszkał do 1927 r. Następnie,
wraz z rodziną przeprowadził się do Milówki. W 1936 r. ukończył gimnazjum w
Żywcu, po czym podjął studia prawnicze na UJ w Krakowie. Z uwagi na
problemy materialne rodziców, przerwał studia i otrzymał zatrudnienie w
Urzędzie Pocztowym w Pszczynie, a następnie w Bielsku. W 1937 r. został
powołany do służby wojskowej w Kowalu – do 50 pp. Strzelców Kresowych. W
przededniu wybuchu drugiej wojny światowej pułk w którym służył,
przerzucony został w rejon Tucholi. Nacierani przez wroga, przez Bydgoszcz
przemieszczali się do Włodzimierza Wołyńskiego i tam dostał się do niewoli.
Przez trzy miesiące przebywał w obozie jenieckim w Talicy k/Niźnego
Nowogródku. W 1939 r w ramach wymiany jeńców w Brześciu n/Bugiem,
dostał się do obozu jenieckiego Stalag IV B w Mühlbergu – jako jeniec nr 13167
B. Tam przydzielony do ciężkiej pracy w kopalni odkrywkowej zachorował, a
po pobycie w szpitalu (skutkiem ciężkiej pracy), skierowany został do innych
prac. Dwukrotnie próbował ucieczki więc trafił do więzienia w Albrechtsburgu.
W styczniu 1945 r. był ewakuowany wraz z innymi więźniami przed
zbliżającym się frontem i podczas tego marszu ewakuacyjnego został
wyswobodzony przez wojska amerykańskie. 6.01.1946 r. powrócił do kraju - do
Milówki. Od 1.09.1946 r. otrzymał pracę w szkole podstawowej w Milówce, a
następnie w Rycerce Dolnej. W 1955 został kierownikiem szkoły w Rycerce
Dolnej. Świetny pedagog oraz zaangażowany działacz społeczny. Zmarł
2.01.1984 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 211-212, oprac. T. Wolny.

ŚLEZIAK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 19935.

Urodzony 17.07.1902 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 19935, i gdzie zginął 15.07.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 116.

ŚLEZIAK WOJCIECH, pseud. „Podhalan”,
Więzień w Żywcu, KL Auschwitz nr 119284, KL Mauthausen, w podobozie
Ebensee.
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Urodzony 5.04.1919 r. w Milówce. W młodości sportowiec –
narciarz. W 1938 r. wstąpił ochotniczo do wojska i służbę tą
pełnił od 15.09.1938 r. do 28.09.1939 r. Zmobilizowany (stop.
wojsk. kapral), brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1 do
28.09.1939 r. był dowódcą drużyny na szlaku bojowym od
Bielska do Dzikowa k/Biłgoraju. W dniu 21 września został
ranny w dzikowskich lasach i w okolicach Leżajska dostał się
do niemieckiej niewoli.
Po udanej ucieczce, wrócił do Milówki gdzie w 1940 r. rozpoczął działalność w
ruchu oporu – współtworząc z kolegami terenową organizację AK (dowódca M.
Żyrek). Pełnił funkcje łącznika pseud. ,,Podhalan”. Aresztowany 11.11.1944 r. i
więziony w Żywcu, skąd po 6 dniach w transporcie zbiorowym przewieziony
został do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
119284. Przeżył w obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania, i 18.01.1945 r.
brał udział w marszu ewakuacyjnym z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.
Stamtąd w zbiorowym transporcie kolejowym (w węglarkach)
przetransportowany został do KL Mauthausen, a następnie od 29.01.1945 r.
przeniesiony do podobozu Ebensee (Górna Austria). Wyzwolony 6.05.1945 r.
przez wojska amerykańskie wrócił do domu.
Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Partyzanckim, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem za udział w Wojnie Obronnej
1939 r., Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r. W 1962 r. awansowany na
stopień podporucznika rezerwy.
Zmarł 12.02.1992 r. w Milówce.
Bibliografia: Informacja krewnej – Pani Satława z Milówki.

ŚLIWA JAN,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1887 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

ŚLIWA JAN,
Więzień w Katowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 19.02.1902 r. w Lipowej pow. żywiecki, zamieszkały w Lipowej.
Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i wpierw
przebywał w więzieniu gestapo w Katowicach, skąd w transporcie zbiorowym
przewieziono go wraz z 39 osobami do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.11.1940
r. - w pierwszej masowej egzekucji jaka miała miejsce w tym obozie. Owe 40
osób skazanych na śmierć, którym zarzucano akty gwałtu i napady na
funkcjonariuszy policji w Katowicach, osobiście wyznaczył (wybrał)
Reichsführer SS Himmler – z czterech list jakie przekazało mu
Statspolizeileitstelle w Katowicach. Egzekucji dokonano o godz. 12 i trwała 20
minut.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 648.

ŚLIWA WOJCIECH,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1886 r. w Lipowej pow. żywiecki zamieszkały w Lipowej, rolnik.
Aresztowany w początkowym okresie
okupacji
hitlerowskiej
i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

ŚWIĄTEK FELIKS,
Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 9.04.1892 r. w Krakowie, syn Karola i Feliksy z d.
Lader. Absolwent z 1911 r. Seminarium Nauczycielskiego
Męskiego w Krakowie. Trudne warunki rodzinne i materialne
zmusiły go do podejmowania pracy nauczyciela domowego i
wychowawcy dzieci w zamożnych domach. W okresie
międzywojennym był nauczycielem szkół na żywiecczyźnie:
w Korbielowie, w Łysinie, w Krzyżowej, w Łękawicy długoletni kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w
Łękawicy.
Inicjator budowy szkoły w Łękawicy. Członek Związku Polskiego
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i delegat z Ogniska w Żywcu na III Zjazd
tego Związku (w maju 1921 r.). Inicjator budowy w Łękawicy pomnika ku czci
poległych w latach 1914-1920. Odznaczany medalami za długoletnią służbę.
Podczas okupacji zaangażował się w działalność ruchu oporu - związany z Tajną
Organizacją Wojskową (TOW), zajmował się kolportażem gazetki „Hasło”.
Aresztowany 25.04.1940 r. wraz z grupą patriotów polskich i działaczy
społecznych gminy Gilowice. Przewieziony wpierw do więzienia w Cieszynie, a
stamtąd w transporcie zbiorowym 56 Polaków (aresztowanych w sąsiadujących
powiatach: żywieckim, bialskim i cieszyńskim) do KL Dachau. Po 6tygodniowej kwarantannie przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie
zginął 9.08.1940 r.
Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 698; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 215 wykazu); Z. Dzikowski,
Feliks Świątek-nauczyciel i patriota. Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985; S. Dobosz, Wojna na Ziemi
Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s.
212, oprac. Z. Dzikowski.

ŚWIĘTEK JAN,
Zginął w egzekucji zbiorowej w Żywcu.

Urodzony 10.06.1912 r. w Choczni pow. wadowicki, syn Władysława,
mieszkaniec Choczni. Był jednym z 11 skazanych za „nielegalne
rozprowadzanie kartek odzieżowych wykradzionych z miejscowego
Landratsamtu”, którzy zginęli 2.04.1942 r. w wielki czwartek na targowicy w
Żywcu – w egzekucji publicznej (8 mieszkańców z Żywca). Zwłoki
powieszonych wywieziono do KL Auschwitz – do spalenia w krematorium.
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Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu 2 IV
1942, Karta Groni nr XII – 1984 r.

ŚWIĘTEK JÓZEF,
Zginął w egzekucji zbiorowej w Żywcu.

Urodzony w 1914 r. w Choczni pow. wadowicki, syn Władysława – młodszy
brat Jana Świętka. Był jednym z 11 skazanych za „nielegalne rozprowadzanie
kartek odzieżowych wykradzionych z miejscowego Landratsamtu”, którzy
zginęli 2.04.1942 r. w wielki czwartek na targowicy w Żywcu – w egzekucji
publicznej (8 mieszkańców z Żywca). Zwłoki powieszonych wywieziono do KL
Auschwitz – do spalenia w krematorium.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu 2 IV
1942, Karta Groni nr XII – 1984 r.

ŚWIERCZEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 24779.

Urodzony 30.01.1911 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, zamieszkały w
Łodygowicach. Aresztowany i w transporcie z placówki żandarmerii w
Łodygowicach przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 24779. Zginął 29.04.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 763.

ŚWIERKOSZ ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr 85490.

Urodzony 4.05.1879 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, syn Józefa
i Marii z d. Rusek, zamieszkały w Suchej. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
85490. Zginął 27.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24211/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:30, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność serca przy
nieżycie/katarze jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 247, 689; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 209.

ŚWIERKOSZ EMIL,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 3.08.1909 r. w Jędrzychowie k/Nysy na Opolszczyźnie, syn Józefa i
Anny z d. Kadela, zamieszkały w Grzechyni gmina Maków Podhalański, pow.
suski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 21.06.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 23674/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 2:00, określenie przyczyny zgonu to: „Freitod
durch Erhängen” (samobójstwo przez powieszenie).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1160.

TALAGA MARIA,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 29.12.1906 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w Łękawicy.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 2.06.1943 r.

376

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 686.

TALIK FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 10.10.1906 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki,
zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany do 8 Pułku Ułanów, brał udział
w kampanii wrześniowej 1939 r., walcząc z hitlerowskim agresorem na linii:
Koszęcin k/Kielc - Nowy Korczyn - Jędrzejowice aż pod Lwów. Dostał się
20.09.1939 r. do sowieckiej niewoli – pracował przymusowo na lotnisku koło
Lwowa. Po napadzie w 1941 r. Niemców na Lwów, zabrany do niewoli
niemieckiej i wywieziony do Hamburga, a potem do Wiednia, gdzie jako jeniec
pracował przymusowo przy budowie fabryki. Odzyskał wolność w sierpniu
1945 r. – oswobodzony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

TALIK FRANCISZEK,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 26.07.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej
miejscowości. Powołany w marcu 1938 r. do służby wojskowej w 73 pp. w
Katowicach, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z
hitlerowskim agresorem, 16.09.1939 r. został ranny pod Biłgorajem i
przewieziony do szpitala polowego w Zamościu, z którego został zwolniony
1.12.1939 r. na własną prośbę. Powrócił do domu, nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

TALIK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 23673.

Urodzony 5.07.1923 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 4.12.1041 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
23673. Odzyskał wolność 2.03.1942 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 755.

TALIK JAN,
Więzień KL Mauthausen.

Urodzony 21.07.1888 r. w Pewli Ślemieńskiej pow. żywiecki, absolwent
Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do KL
Mauthausen, gdzie zginął 24.09.1940 r.
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 160.

TALIK JAN,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.
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Urodzony 16.04.1903 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej
miejscowości. Zmobilizowany z przydziałem do 3 psp. w Bielsku uczestniczył
w kampanii wrześniowej. W dniu 23.08.1939 r. ciężko pod Chocznią, dostał się
do szpitala w Lublinie. Opuścił szpital (właściwie uciekł z niego przy
sprzyjających okolicznościach) 27.10.1939 r. i powrócił do domu. Nieznany jest
dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

TALIK KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 19881.

Urodzony 2.11.1923 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 4.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
19881. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 731.

TALIK KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 1226, KL Dachau, KL Buchenwald, KL Flossenbürg.

Urodzony 25.10.1917 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 26.06.1940 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 1226. Następnie, w grudniu 1944 r. przeniesiony do
KL Dachau, stamtąd do KL Buchenwald, i dalej do KL Flossenbürg. Mimo
ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i
odzyskał wolność 8.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 34.

TALIK MARIA,
Więźniarka prawdopodobnie KL Auschwitz, Polenlagru nr 40 we Frysztacie,
Polenlagru nr 63 Tschechowitz.

Mieszkanka Rychwałdu gmina Gilowice, pow. żywiecki. Wysiedlona 5.04.1944
r. z własnego gospodarstwa rolnego. Następnie, aresztowana w związku z
zastrzeleniem 8.02.1944 r. dwóch żandarmów niemieckich w domu Gąsiorków.
Aresztowani mieszkańcy Rychwałdu, prawdopodobnie przewiezieni byli do KL
Auschwitz, a stamtąd do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 40 we
Frysztacie. Część z nich, w czerwcu 1944 r., odesłano do obozu pracy
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Polenlager nr 63 Tschechowitz (Czechowice), gdzie zatrudnieni byli w rafnierii
„Vacum”. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach. Karta
Groni 1989 – Nr XIV, Żywiec 1988; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

TALIK ROMAN JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 109860.

Urodzony 15.05.1890 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Józefa i Katarzyny z d. Kasperlik, zamieszkały w Węgierskiej Górce pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 22.03.1943 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 109860. Zginął 2.06.1943
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34830/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:26, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 307; 686.; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 883.

TALIK WŁADYSŁAW,
Więzień Oflagu II C w Woldenbergu,

Urodzony 13.06.1902 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Franciszki z d. Kąkol. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, w 1915
r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej –
naukę przerwaną wstąpieniem do milicji polskiej w ramach odbywania służby
wojskowej. Brał udział w rozbrajaniu wojsk austriackich i rozbrajaniu koszar w
Bielsku. Po rozwiązaniu milicji, skierowany do formującego się bataliony w
Bielsku. W 1919 r. brał udział we wszystkich walkach na Śląsku Cieszyńskim.
W maju tegoż roku, na wniosek dyrekcji Seminarium Nauczycielskiego w
Białej, bezterminowo zwolniony z wojska. Seminarium Nauczycielskie
ukończył w 1921 r., zaś pracę jako nauczyciel rozpoczął w szkole w Murowanej
Goślinie pow. obornicki woj. poznańskie – gdzie pracował do 1925 r. Po
czteroletniej przerwie, w 1929 r. objął posadę nauczyciela kontraktowego w
Ostrem pow. żywiecki, następnie nauczyciela tymczasowego i stałego (po
zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) w Ujsołach-Złatnej, gdzie pracował do
wybuchu drugiej wojny światowej, pełniąc tam także funkcje kierownika szkoły.
W 1931 r. odbył kurs podchorążych w Biedrusku k/Poznania i otrzymał stopień
podporucznika. Zmobilizowany 24.08.1939 r., wcielony został do Batalionu
Obrony Narodowej w Żywcu. Po powrocie z kampanii wrześniowej,
aresztowany 9.11.1939 r. i osadzony w Oflagu II C Woldenbergu (obecnie
Dobiegniew w lubuskiem), skąd powrócił w 1945 r. Od grudnia 1945 r. objął
stanowisko kierownika szkoły w Radziechowach, następnie był nauczycielem w
Żywcu, od 1949-1957 pełnił obowiązki inspektora szkolnego w Żywcu, a
następnie był kierownikiem szkoły Podstawowej w Żywcu-Zabłociu. Zmarł
31.10.1961 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 275, oprac. A. Urbaniec.

TANISTRA ANNA z d. GRYGNY,
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Więźniarka Polenlagru w Pogrzebieniu.

Urodzona 22.12.1874 r. w Rajczy pow. żywiecki. Aresztowana i wywieziona do
niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow.
raciborski. Tam zginęła 24.07.1943 r. – przyczyna zgonu: gruźlica płuc (Akt
zgonu USC nr 38/43 z dn. 25.07.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

TARGOSZ FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-1104.

Urodzony 14.02.1913 r. w Krzeszowie gmina Stryszawa, pow. żywiecki, syn
Antoniego i Anieli z d. Biernocik, zamieszkały w Targoszowie pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1104. Zginął
21.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1465/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:20, określenie
przyczyny zgonu to: „septische Angina” (zakaźna angina).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 775; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1465.

TARGOSZ MATEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr E-1550.

Urodzony 11.08.1903 r. w Tarnawie Górnej pow. sanocki, syn Jana i Jadwigi z
d. Gak, zamieszkały w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany
i przetransportowany do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy“ nr E-1550. Zginął
17.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7888/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:35, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 796; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 366.

TARGOSZ WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 40664.

Urodzony 16.09.1909 r. w Tarnawie Górnej pow. suski; syn Jana i Jadwigi,
zamieszkały w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, 23.06.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 40664. Zginął 25.06.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 12775/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungenentzündung” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 183; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 775; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta
Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984.

TARGOSZ WŁADYSŁAW,
Więzień obozów na terenie Polski i Niemiec – nieznana ich nazwa.
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Urodzony 10.01.1909 r. w Brodach. Dzieciństwo i resztę
życia spędził w Suchej gdzie przeniosła się rodzina ze
względu na pracę ojca kolejarza. Po szkole powszechnej,
ukończył Państwowe Gimnazjum Polskie w Bielsku (w 1933
r.), a następnie rozpoczął studia prawnicze lecz przerwał je ze
względu na złą sytuację materialną rodziców. Rozmiłowany w
sporcie, należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i
uprawiał różne dziedziny sportu.
Od początku okupacji hitlerowskiej był kurierem przeprowadzającym ludzi
przez zieloną granicę. W 1941 r. aresztowany przez gestapo i do końca wojny
przebywał w różnych obozach na terenie Polski i Niemiec. Po wyzwoleniu,
wrócił do Suchej i zaangażował się w działalność na rzecz sportu oraz
przedsięwzięcia kulturalne. Był wieloletnim trenerem, prezesem klubu
sportowego KS „Babia Góra”. Ciężka choroba – m.in. na skutek przeżyć
obozowych spowodowała że zmarł w 1960 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 277-278, oprac. A. Wągiel.

TELIGA JÓZEFA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 20.01.1900 r. w Zarzeczu pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w
KL Auschwitz, gdzie zginęła 26.12.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1164.

TETŁAK ANIELA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 27885.

Urodzona 17.03.1917 r. w Ciścu gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, córka
Macieja i Karoliny z d. Łajczak, zamieszkała w Ciścu. Aresztowana i uwięziona
w KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 27885. Zginęła 12.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 19659/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:40,
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. 513; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 163.

THIEBERGER KURT ISRAEL,
Więzień KL Auschwitz nr 25130.

Urodzony 18.08.1907 r. w Zabłociu pow. żywiecki, syn Adolfa i Ernestyny z d.
Reis, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Kobylim Gródku pow.
Nowosądecki. Aresztowany i w transporcie zbiorowym w transporcie z
Krakowa przewieziony do KL Auschwitz, 29.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 25130. Zginął 22.01.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 418/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 13:30, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza”
(grypa).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 418.
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TKACZ KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr E-2221.

Urodzony 1.01.1924 r. w miejscowości Vielky Bobroviec – Słowacja, syn Emila
i Anny z d. Wróbel, zamieszkały w Jeleśni pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w maju 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2221. Zginął 21.09.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 32489/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:15, określenie przyczyny zgonu to:
„Gesichtsrose nach Fleckfieber” (róża przy tyfusie plamistym).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 666, 827; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 935.

TLAŁKA CZESŁAW,
Więzień KL Majdanek.

Dziecko urodzone w 1941 r. w woj. lubelskim - syn Jana i Maria z d. Talik. Jako
niespełna dwuletni chłopiec trafił z rodzicami i rodzeństwem do KL Majdanek.
W wyniku ewakuacji więźniów dostał się do Kijanów Lubelskich, gdzie
wyzwolony przez Armię Czerwoną, w 1945 r. z rodzicami wrócił do Milówki.
Bibliografia: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja P. Rypienia.

TLAŁKA FRANCISZEK,
Więzień KL Majdanek

Urodzony 28.09.1933 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d. Talik.
W 1940 r. wysiedlony podczas „Saybusch Aktion” z całą rodziną (rodzicami,
siostrą Stefanią, oraz braćmi Józefem i Stanisławem) w woj. lubelskie. W 1943
r. przetransportowany do KL Majdanek. W obozie tym przydzielano go do pracy
w różnych komandach. W wyniku ewakuacji obozu dostał się do Kijanów
Lubelskich, gdzie wyzwolony przez Armię Czerwoną, wrócił w 1945 r. do
Milówki wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Bibliografia: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja P. Rypienia.

TLAŁKA JAN
Więzień KL Majdanek

Urodzony w 1903 r. w Milówce pow. żywiecki. W 1940 r. wysiedlony podczas
„Saybusch Aktion” z całą rodziną (żoną Marią, córką Stefanią, synami
Franciszkiem i Stanisławem) w woj. lubelskie. W 1943 r. przetransportowany do
KL Majdanek. W wyniku ewakuacji obozu dostał się do Kijanów Lubelskich,
gdzie wyzwolony przez Armię Czerwoną, wrócił w 1945 r. do Milówki. Zmarł
w 1983 r.
Postscriptum. W 1931 r. poślubił Marię z d. Talik, która urodziła trzech synów
Franciszka, Józefa i Czesława oraz trzy córki Stanisławę, Stefanię i Elżbietę.
Bibliografia: Relacja Stanisławy Karczuga; Informacja P. Rypienia.

TLAŁKA JÓZEF,
Więzień KL Majdanek
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Urodzony w 1936 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d. Talik. W
1940 r. wysiedlony podczas „Saybusch Aktion” z całą rodziną (rodzicami,
siostrą Stefanią, oraz braćmi Franciszkiem i Stanisławem) w woj. lubelskie. W
1943 r. przetransportowany do KL Majdanek. W obozie tym przydzielano go do
pracy w różnych komandach. W wyniku ewakuacji obozu dostał się do Kijanów
Lubelskich, gdzie wyzwolony przez Armię Czerwoną, wrócił w 1945 r. do
Milówki wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Bibliografia: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja P. Rypienia.

TLAŁKA MARIA z d. TALIK,
Więźniarka KL Majdanek.

Urodzona w 1911 r. w Milówce pow. żywiecki. W 1940 r. wysiedlona podczas
„Saybusch Aktion” z całą rodziną (mężem Janem, córką Stefanią, synami
Franciszkiem i Stanisławem) w woj. lubelskie. W 1943 r. przetransportowana do
KL Majdanek. W wyniku ewakuacji obozu dostała się do Kijanów Lubelskich,
gdzie wyzwolona przez Armię Czerwoną, wróciła w 1945 r. do Milówki. Zmarła
w 1984 r.
Bibliografia: Relacja Stanisławy Karczuga; Informacja P. Rypienia.

TLAŁKA STEFANIA po zamążpójściu MICHAŁEK,
Więźniarka KL Majdanek.

Urodzona 17.12.1938 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Jana i Maria z d.
Talik, zamieszkała w Milówce pow. żywiecki. W 1940 r. wysiedlona podczas
„Saybusch Aktion” z całą rodziną (rodzicami, oraz braćmi Franciszkiem,
Stanisławem i Józefem) w woj. lubelskie. W 1943 r. przetransportowana do KL
Majdanek. W wyniku ewakuacji obozu dostała się do Kijanów Lubelskich, gdzie
wyzwolona przez Armię Czerwoną wróciła w 1945 r. do Milówki wraz z
rodzicami i rodzeństwem.
Bibliografia: Zw. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła
Gminy Milówka; Informacja P. Rypienia.

TOKA WINCENTY,
Więzień KL Auschwitz nr33255.

Urodzony 3.01.1912 r. w Skawicy gmina Zawoja, pow. suski, syn Józefa i
Wiktorii z d. Kaczmarczyk, zamieszkały w miejscowości Juszczyn k/Makowa
Podhalańskiego. Aresztowany i w transporcie z Krakowa przewieziony do KL
Auschwitz, 28.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
33255. Zginął 18.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15589/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie
przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy
osłabieniu fizycznym).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 571.

TOMALA BRONISŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85383.
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Urodzony 14.04.1924 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 85383. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 244.

TOMALA JAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 22.07.1902 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Mariana i
Anny z d. Brys, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w
(prawdopodobnie na terenie Czech). Aresztowany i w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 19.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 9248/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 17:55, określenie przyczyny zgonu to:
„Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1150; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 242.

TOMALSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 25132.

Urodzony 27.02.1876 r. w Żywcu, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej
w Makowie Podhalańskim pow. suski. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 29.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
25132. Zginął 26.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3670/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie
przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 144; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 666.

TOMASZEK JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.
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Urodzony 24.12.1912 r. w Kocierzu Rychwałdzkim pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Zmobilizowany 16.07.1939 r. do 3 psp. Bielsko, brał udział
w kampanii wrześniowej 1939 r. tocząc boje z hitlerowskim agresorem na linii
Bielsko – Biłgoraj. Dostał się do niemieckiej niewoli, był internowany w obozie
jenieckim w Krakowie. Przy sprzyjających okolicznościach, w ostatnich dniach
września uciekł z niewoli i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

TOMASZEK STANISŁAWA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 6.05.1942 r. w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 22.01.1943 r. – przyczyna zgonu: zapalenie płuc (Akt zgonu USC nr
15/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

TOMICZEK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz E-1074.

Urodzony 9.03.1906 r. w Kocierzy gmina Łękawica, pow. żywiecki, syn Józefa i
Reginy z d. Okrzesik, zamieszkały w Kocierzy. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 23.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1074. Zginął 8.02.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 971/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
7:00, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Bronchopneumonie”
(katar/nieżyt jelit przy zapaleniu oskrzeli i płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 774; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 971.

TRZNADEL WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 121242, KL Neuengamme, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 5.10.1908 r. w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow. żywiecki,
zamieszkały w Pietrzykowicach. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
11.05.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 121242.
Następnie, przeniesiony do KL Neuengamme, i dalej do KL Bergen-Belsen.
Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył
i odzyskał wolność 15.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska brytyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 339.

TURCZAK KAROL, pseud. „Śmiałek”, lub „Śmiały”, „Górny”,
Więzień KL Auschwitz nr 33192.
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Urodzony 18.08.1907 r. w Lipowej pow. żywiecki, syn Jana i Marii z d. Konior,
zamieszkały w Lipowej. Podczas okupacji hitlerowskiej jeden z założycieli
pseud. „Śmiałek”, lub „Śmiały”, „Górny”, wraz z Ryszardem Stefko pseud.
„Treuhaender”, Mieczysławem Pawlusem pseud. „Wróbel” chłopskiej tajnej
organizacji „RACŁAWICE”. Kierownik żywieckiego okręgu tej organizacji.
Aresztowany wskutek zdrady, wraz z innymi 26 członkami „RACŁAWIC”
osadzony w więzieniu gestapo w Bielsku, gdzie aresztowani poddani zostali
wyrafinowanym torturom. Następnie, przesłany do KL Auschwitz, 27.04.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33192. Zginął 4.07.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14395/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:21, określenie przyczyny zgonu to:
„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 168, 650; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 891; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia
1939 r. do kwietnia 1945 r.

TUREK TEOFIL,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1912 r. w Zabłociu pow. żywiecki. Aresztowany i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 17.11.1942 r. –
stracony przez zgilotynowanie.
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski
Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

TÜRKE FRYDERYK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 20.11.1920 r. w Sporyszu pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu, ślusarz.
Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 126, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

TYCZKOWSKA JANINA,
Więźniarka KL Auschwitz 40797.

Urodzona 8.03.1902 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej
ewidencji jako więźniarka nr 40797. Zginęła 10.09.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 550.

TYCZKOWSKI WŁADYSŁAW,
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Więzień KL Auschwitz nr 114785.

Urodzony 18.08.1902 r. w miejscowości Zarudeczko pow. zbarazki woj.
tarnopolskie (kresy wschodnie II Rzeczpospolitej), syn Józefa i Zofii z d. Len,
zamieszkały w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 114785. Zginął 14.10.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 30343/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 11:15, określenie przyczyny zgonu to: „Urämie”
(mocznica).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 324; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 321.

URBANIEC JAN, pseud. „Ponton”,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 28.07.1916 r. w Pewli Ślemieńskiej gmina Świnna, pow.
żywiecki, syn Jana i Tekli z d. Śliwiec. Ukończywszy szkołę
powszechną w Pewli Ślemieńskiej, kształcił się w Państwowym
Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu, zaś po ukończeniu
Gimnazjum w 1937 r., wstąpił do Szkoły Podchorążych Saperów w
Modlinie, gdzie otrzymał stopień plutonowego podchorążego. We
wrześniu 1939 r. razem z 5 Baonem Saperów znalazł się w okolicach
Jarosławia, dostał się do rosyjskiej niewoli, z której przy sprzyjających
okolicznościach – uciekł.
W drodze do domu, został zatrzymany w okolicach Krakowa i ponownie uciekł z transportu
kolejowego pod Suchą. Końcem listopada 1939 r., doszło do jego kontaktu z Wenancjuszem
Zychem, co zaowocowało jego zaangażowaniem się w działalności dla ruchu oporu pracując oficjalnie w Urzędzie Wodnym w Żywcu. Po wchłonięciu TOW przez ZWZ,
został członkiem Komendy Obwodowej „Żywiec” i objął komendę placówki w Jeleśni,
Gilowicach, Zadzielu, Rychwałdzie. Końcem 1941 r. pełnił także funkcję komendanta
dywersji. Wskutek zdrady, w 1942 r. aresztowany w Pewli Wielkiej i wpierw
przetransportowany do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd w transporcie
zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
śledztwie, i orzeczeniu przez sąd doraźny kary śmierci, wraz z innymi członkami
inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego
AK, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. przez
rozstrzelanie w dniu przewiezienia (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało
miejsce w obozie macierzystym - w komorze gazowej krematorium 1).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 676; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 117; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz,
Oświęcim 1992 r, s. 328; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 186; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny,
Tom. I. 1995 r., s. 216-217, oprac. A. Urbaniec.

URBANIEC-OPALSKA JANINA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 26503, KL Ravensbrück.
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Urodzona 25.12.1918 r. w Żywcu. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
4.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26503.
Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność
30.04.1945 r. – wyzwolona przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 509.

URBANIK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr E-7652.

Urodzony 10.09.1925 r. w Zarzeczu pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-7652. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1008.

WALASZEK JÓZEF,
Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 8.11.1915 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały
w tej miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 4
psp w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. walcząc z
hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko – Wadowice - Kalwaria,
Bochnia aż do lasów Tomaszowskich. Dostał się 17.09.1939 r. do niemieckiej
niewoli, z której przy sprzyjających okolicznościach zbiegł podczas transportu i
wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; (Z
SUPLEMENTU).

WALIGÓRA ADOLF,
Więzień KL Auschwitz nr E-665.

Urodzony 6.12.1917 r. w Zabłociu – pow. żywiecki, syn Władysława i Marii z d.
Moc, z zawodu kominiarz, zamieszkały w Zabłociu. Jego rodzina została
wysiedlona a dom zajęli Niemcy osadnicy. Adolf wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec, uciekł z robót i ukrywał się w Zabłociu. Aresztowany
w 1940 r., po wstępnych przesłuchaniach przez gestapo w Żywcu, uwięziony
został w KL Auschwitz, 2.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień „wychowawczy” nr E-665. Niestety, w sierpniu 1944 r.
wyselekcjonowany podczas apelu przez tzw. dziesiątkowanie więźniów skazany na śmierć w egzekucji zbiorowej zginął 14.08.1944 r. w Kocierzu
Moszczanickim. Po egzekucji, zwłoki ofiar egzekucji odwieziono do spalenia w
krematorium KL Auschwitz.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 754; W. Latkiewicz, Egzekucja w Kocierzu Moszczanickim Karta Groni 1997 – Nr XIX, Żywiec
1997; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

WALIGÓRA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 20133.
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Urodzony 13.09.1917 r. w Jeleśni pow. żywiecki i zamieszkały w Jeleśni.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
20133. Zwolniono go z obozu 22.10.1941 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 734.

WALIGÓRA JAN,
Stracony w Żabnicy.

Urodzony w 1920 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Szczepana i Magdaleny z d. Greń, zamieszkały w Sopotni Małej („na
Słowiankach”). Podczas okupacji hitlerowskiej jego rodzina została przesiedlona
do Żabnicy (Polana Płone) w pobliże domów rodzin Fijaków i Chowańców, z
którymi zaangażował się w niesieniu pomocy okolicznym partyzantom pracował jako robotnik leśny u gajowego Gajera Franciszka w Sopotni. W lipcu
i sierpniu 1943 r. w Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej oraz w Węgierskiej
Górce na skutek donosów i prowokacji, Niemcy dokonali aresztowań wśród
tamtejszych członków ruchu oporu oraz ludności za „udzielanie pomocy
partyzantom”. Aresztowanych 21 osób skazano na karę śmierci. W dniu
3.09.1943 r. 10 z nich powieszono w Kamesznicy, a 11 w tym samym dniu w
Żabnicy - Jan był wśród straconych w Żabnicy.
Postscriptum. Brat Jana - Stanisław (ur. 3.02.1929 r.) został zastrzelony przez
patrol policji. Brat – Wojciech (ur. 1915 r.) został aresztowany, z powodu
przedłużenia pobytu w domu (był chory) a miał być na przymusowych robotach;
odesłany do KL Auschwitz, zmarł tam po 14 dniach pobytu - 10.09.1944 r.
Przeżyło wojnę pozostałe rodzeństwo - brat Władysław i siostra Maria.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.

WALIGÓRA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 20141.

Urodzony 10.01.1912 r. w miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki,
syn Franciszka i Marii z d. Śleziak, zamieszkały w tejże miejscowości Szare.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 20141. Zginął 28.10.1941 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 3326/1941 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:15, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei
Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 117; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 326.

WALIGÓRA MARIAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-804.

Urodzony 14.09.1922 r. w Żywcu. Aresztowany i w transporcie z placówki
żandarmerii w Żywcu przewieziony do KL Auschwitz, 12.12.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24368. Odzyskał wolność
26.02.1942 r. – zwolniony z obozu.
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 761.

WALIGÓRA WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1915 r. w miejscowości Sopotnia Mała pow. żywiecki syn
Szczepana i Magdaleny z d. Greń, zamieszkały w Sopotni Małej („na
Słowiankach”). Podczas okupacji hitlerowskiej jego rodzina została przesiedlona
do Żabnicy (Polana Płone). Aresztowany, gdyż po przyjeździe do domu z robót
przymusowych na terenie Niemiec, zachorował i przedłużył samowolnie pobyt
w domu. Odesłany do KL Auschwitz, gdzie zmarł 10.09.1944 r. - po 14 dniach
pobytu w obozie.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; W
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

WALUŚ ANNA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 66641.

Urodzona 22.06.1891 r. w Straconce pow. bielski, córka Michała i Marii z d.
Jura, zamieszkała w Straconce pow. żywiecki. Aresztowana i wpierw
przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przetransportowana wraz
z synami Franciszkiem Władysławem i Tadeuszem do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 4.11.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66641. Zginęła
1.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32919/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Wyd.
Katowice 1998 r., s. 600; W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach
Karta Groni 1989 – Nr XIV, 1988r.; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1319.

WALUŚ FRANCISZEK,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w Jeleśni.

Urodzony 16.06.1925 r. w Straconce pow. bielski, syn Anny, zamieszkały w
Straconce pow. bielski. Pracownik Fabryki „Lenko” w Białej. W okresie
okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz AK, podjął
walkę z okupantem wstępując do partyzantki. Podczas akcji na niemiecki sklep
w Białej 17.10.1943 r. został ranny i wpadł w ręce gestapo – umieszczony w
szpitalu więziennym w Bielsku. Następnie, przesłany do więzienia śledczego w
Mysłowicach. Tam, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia
policyjnego sądu doraźnego skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w
Jeleśni „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji
konspiracyjnej” (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan
Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski,
Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano
31.01.1944 r.
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Postscriptum. Wg relacji współwięźnia -Władysława Pełczyńskiego, który
przebywał w celi nr 5 z Władysławem Walusiem, wynika, że wszystkich braci
Walusiów trzymano do końca i skazano w Mysłowicach: „w ostatnią noc, tj.
30.01.1944 r. umieszczono w tej celi Tadeusza z celi nr 2 i najmłodszego
Franciszka, którego w tym dniu sprowadzono z Bielska. W tych okolicznościach
dane im było jeszcze spędzić ostatnią noc tj. z 30/31.01.1941 r. Franciszek był
ubrany w biały sweter z surowej wełny, a na nogach miał letnie sandały. Kiedy
31.01.1944 r. wywołano ich do transportu, zapytał współwięźniów, czy któryś
nie ma jakiejś tektury do wyściółki sandałów, sądził bowiem, że wyjeżdżają do
któregoś obozu. Wówczas Pelczyński dał mu swoje pudło i pomógł wyciąć
odpowiednie wyściółki, oraz dał mu ciepłe grube skarpetki. Każdy ze
współwięźniów obdarzył ich na drogę częścią swego pożywienia i czym mógł.
Tak pożegnali się z towarzyszami nieświadomi, że jadą na śmierć.” Wyrok mógł
im być odczytany dopiero na miejscu egzekucji.
Bibliografia: I. Pająk. Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 701; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, s. 612; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała
Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.67; W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom.
Egzekucja w Gilowicach Karta Groni 1989 – Nr XIV, 1988r.; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc
pamięci.

WALUŚ MARIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 66642.

Urodzona 14.08.1923 r. w Straconce pow. bielski, córka Anny, zamieszkała w
Straconce pow. bielski. Aresztowana 24.10.1943 r. wraz z matką Anną, wujem
Franciszkiem Szutą, zostali uwięzieni najpierw w Bielsku a potem w KL
Auschwitz. Maria 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 66642. Następnie, przesłana do pracy w Fabryce Karl-Zeiss w
Dreźnie, a stamtąd ewakuowana do Gissen-Stein, gdzie 9.05.1945 r. doczekała
się końca wojny - kapitulacji Niemiec.
Postscriptum. Wujek Marii, Franciszek Szut został wywieziony z KL
Auschwitz do Niemiec i brak informacji o jego dalszych losach.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Wyd.
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Katowice 1998 r., s. 601.

WALUŚ TADEUSZ,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w Jeleśni.

Urodzony 26.06.1919 r., w Straconce pow. bielski, syn Anny, zamieszkały w
Straconce. Pracował w Fabryce Wyrobów Wełnianych Hess, Pisch i
Strzygowski, w Leszczynach. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w
ruchu oporu – żołnierz AK. Podczas akcji partyzantów na sklep w Białej
17.10.1943 r., w której brali udział Franciszek i Tadeusz Walusiowie, i
ostrzałem z gestapowcami, Franciszek został ranny i dostał się w ręce gestapo,
reszta oddziału, wycofała się do lasu, jednak Niemcy zrobili obławę, w wyniku
której został schwytany Tadeusz i uwięziony najpierw w areszcie gestapo w
Bielsku, stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. W tym
więzieniu trzej bracia: Franciszek, Tadeusz i Władysław spotkali się w celi nr 2,
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skąd 31.01.1944 r. odtransportowano ich na miejsce stracenia przez powieszenie
w egzekucji publicznej (zbiorowej) w Jeleśni.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Wyd.
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Katowice 1998 r., s. 701; W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni
przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni 1989 – Nr XIV, 1988r.; Śl. Urząd Woj. w
Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

WALUŚ WŁADYSŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w Jeleśni.

Urodzony 14.11.1921 r., w Straconce pow. bielski, syn Anny, zamieszkały w
Straconce pow. bielski. Pracował na gospodarstwie rolnym. Podzielił los braci
Tadeusza i Franciszka. Aresztowany, przetransportowany do aresztu gestapo w
Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach.
Wyrokiem sądu doraźnego z 27.01.1944 r. został skazany na śmierć. Wyrok
wykonano 31.01.1944 r. - przez powieszenie w publicznej (zbiorowej) egzekucji
w Jeleśni.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Wyd.
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Katowice 1998 r., s. 701; Śl. W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni
przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni 1989 – Nr XIV, 1988r.; Urząd Woj. w
Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

WANDZEL ANTONI,
Więzień KL Auschwitz, KL Buchenwald nr 45487.

Urodzony 18.05.1895 r. w Zarzeczu pow. żywiecki, zamieszkały w Żywcu.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, a stamtąd, w transporcie zbiorowym
przesłany do KL Buchenwald, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 45487. Zginął 31.08.1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

WANDZEL JÓZEF,
Wiezień w Katowicach.

Urodzony w 1898 r. w Lipowej pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

WANDZEL JÓZEF,
Więzień miejscowego więzienia w Zarzeczu.

Urodzony 15.02.1906 r. w Zarzeczu pow. żywiecki. Aresztowany przez gestapo
i wieziony w miejscowym więzieniu w Zarzeczu, gdzie zginął 5.11.1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

WARTA EDWARD,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w Makowie Podhalańskim. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.
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WASOWICZ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.02.1888 r. w Kolbuszowej, syn Jana i Julii z d. Snopkowski,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
6.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34784/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:05, określenie
przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 274.

WAWAK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1913 r. w Międzybrodziu Żywieckim gmina Czernichów, pow.
żywiecki, syn Jana i Marii, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

WAWAK WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 85394.

Urodzony 8.10.1903 r. w Czernichowie gmina Czernichów, pow. żywiecki, syn
Franciszka i Magdaleny z d. Drobisz, zamieszkały w Czernichowie.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 4.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 85394. Zginął 28.07.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 25837/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to:
„Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 279, 691; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 329.

WDOWIAK JÓZEF ks.,
Więzień aresztu w Bielsku, KL Auschwitz nr 57783, KL Dachau nr 49750.

Urodzony 30.9.1916 w Świnnej pow. żywiecki i w tej miejscowości rozpoczął
naukę w szkole powszechnej. Żywiec, święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 r.,
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był wikarym w parafii Straconka. Aresztowany 10.07.1942 r. i wpierw
przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku (oraz wstępnie przesłuchiwany) a
stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, 10.8.1942 zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 57783. Od 17.07.1943 r. przeniesiony do
obozu Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 49750. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność 29.04.1945 r. Po wojnie pracował we Francji, następnie w USA.
Postscriptum. W APMA-B w Oświęcimiu w publikacji „Biografie byłych
więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych” str 254 - 255,
ksiądz Wdowiak zamieścił swoje wspomnienia obozowe.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 205; ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod
okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978, s. 114; (Z SUPLEMENTU).

WEBER EUGENIUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 9193.

Urodzony 18.11.1909 r. w Żywcu, syn Jakuba i Heleny z d. Tomalski (brat
Michała). Absolwent Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, 10.01.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 9193. Zginął 11.11.194136 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 4292/1941 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 16:21, określenie przyczyny zgonu to: „Erschießung
wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt” (rozstrzelanie za opór przeciwko
władzy państwowej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 76, 649; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1282; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 160.

WEBER MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 9195.

36

Patrz objaśnienie skrótów i przypisów.
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Urodzony 22.09.1913 r. w Żywcu-Zabłociu, syn Jakuba i Heleny z d. Tomalski
(brat Eugeniusza). Absolwent Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w
Żywcu, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany
i przetransportowany do KL Auschwitz, 10.01.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 9195. Zginął 11.11.1941 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 4291/1941 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie przyczyny zgonu to: „Erschießung
wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt” (rozstrzelanie za opór przeciwko
władzy państwowej).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 76, 649; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1281; Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959 r., s. 160.

WEIS WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 30.11.1896 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 2.07.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1152; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

WIECZOREK EMILIA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 31527.

Urodzona 18.06.1888 r. w Żywcu, córka Jana i Marii z d. Jastrzębski,
zamieszkała w Sporyszu pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, 26.01.1943 r. zarejestrowana w ewidencji obozowej jako więźniarka
nr 31527. Zginęła 19.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
8716/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:10,
określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt
żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 525; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1206.

WIECZOREK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 85496.

Urodzony 14.09.1912 r. w Hrušov, pow. Frydland, syn Adalberta i Józefy z d.
Wielgus, zamieszkały w Stryszawie pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziona w
KL Auschwitz, 6.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
nr 85496. Zginął 28.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
11920/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10,
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określenie przyczyny zgonu to: „Lungenembolie bei Thrombophlebitis” (ropień
płuc przy zapaleniu zakrzepowym żył).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 1418.

WIECZOREK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 121361, KL Neuengamme, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 1.03.1906 r. w Żywcu i zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 12.05.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 121361. Następnie, przeniesiony do KL
Neuengamme, KL Bergen-Belsen. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 15.04.1945 r. –
wyzwolony przez wojska brytyjskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 340.

WIERCIGROCH JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-1013, 25378.

Urodzony 15.02.1920 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Andrzeja i Rozalii z d.
Krzepina, zamieszkały w Rajczy. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
13.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-1013, lecz dosyć szybko zmieniono mu zakwalifikowanie
na więźnia policyjnego nr 25378. Zginął 28.02.1942 r. Według wystawionego
aktu zgonu nr 1775/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o
godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie
płuc i oskrzeli).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 147, 771; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 273.

WIERCIGROCH KATARZYNA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 33322.

Urodzona w 1907 r. w Rajczy pow. żywiecki, córka Ludwika i Karoliny z d.
Sura, zamieszkała w Rajczy. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz,
1.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 33322.
Zginęła 12.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30254/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności
serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 530; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 238.

WIĘZIK STANISŁAW,
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Więzień KL Auschwitz nr 103510.

Urodzony 26.03.1922 r. w Łodygowicach pow. żywiecki. Aresztowany końcem
stycznia 1943 r. i uwięziony w KL Auschwitz, 17.02.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 103510. Zginął 29.03.1943 r. – został
wyznaczony na karę śmierci podczas „dziesiątkowania” więźniów na apelu
karnym za ucieczkę współwięźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 285.

WILKAS ANTONI,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.03.1883 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 14.08.1941 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1152; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

WISCHNITZER DAVID,
Więzień na Syberii.

Urodzony 23.04.1882 r. w Koconiu gmina Ślemień pow. żywiecki, podczas
okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Łazach - Zaolzie. Końcem 1939 r
przetransportowany do Niska nad Sanem, tam aresztowany i w niewyjaśnionych
okolicznościach dostał się do obozu na Syberii, gdzie zmarł 1.05.1941 r.
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 118; (Z SUPLEMENTU).

WISIŃSKI MARIAN,
Więzień – prawdopodobnie w Wadowicach.

Mieszkaniec Żywca, przed wojną przewodniczący zarządu Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Aresztowany 10.11.1939 r. jako zakładnik by
wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego
- prawdopodobnie przetrzymywany w więzieniu w Wadowicach. 23.11.1939 r.
zwolniony z więzienia – odzyskał wolność. Nieznany dalszy los tej osoby.
Bibliografia: H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu 2 IV
1942, Karta Groni Nr XII – 1984, (tekst i Przypisy).

WISIŃSKI JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.02.1895 r. w Żywcu, syn Franciszka i Katarzyny, zamieszkały w
Siennej pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął
18.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15715/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:20, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht” (puchlinę wodną serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1152; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 697.

WISŁA FRANCISZEK,
Zamordowany w Siennej.

Urodzony 6.11.1912 r. w Siennej gmina Lipowa, pow. żywiecki, zamieszkały w
Leśnej gmina Lipowa, pow. żywiecki. Od początku okupacji zaangażowany w
ruchu oporu - żołnierz ZWZ/AK. Wskutek donosu miejscowego konfidenta
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gestapo, aresztowany w domu - w noc wigilijną 1943 r. Próbował ukryć się na
strychu, ale wobec gróźb skierowanych wobec ciężarnej żony i dzieci przez
policjantów niemieckich, poddał się. Skatowany – miał połamane kończyny i
wielokrotnie postrzelony na oczach rodziny i sąsiadów, został zawleczony do
remizy straży pożarnej w Leśnej, gdzie został ostatecznie zamordowany.
Pochowany najpierw na cmentarzu w Radziechowach a następnie po ekshumacji
w 1973 r. na cmentarzu w Leśnej.
Bibliografia: Z. Dzikowski, J. Gąsiorek, Z dziejów Siennej, WITKM, Kraków 2008; Informacja córki i
sąsiadów; Informacja J. Murańskiego.

WISŁA JAN,
Wiezień w Katowicach.

Urodzony w 1903 r. w Lipowej pow. żywiecki, robotnik, zamieszkały w
Lipowej. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i
przetransportowany do wiezienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

WISŁA JÓZEF,
Więzień w Katowicach.

Urodzony w 1890 r. w Lipowej pow. żywiecki, cieśla. Aresztowany w
początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do więzienia
w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r. (patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

WITAS MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 150586, KL Mauthausen.

Urodzony 14.10.1896 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 15.09.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 150586. Następnie, przeniesiony do KL
Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399.

WITAS WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz nr 150589, KL Buchenwald.

Urodzony 2.01.1907 r. w Sopotni Wielkiej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki,
zamieszkały w Sopotni Wielkiej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
15.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 150589.
Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność
11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399.

WITEK BRUNO,
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Więzień KL Auschwitz nr 10814.

Urodzony 30.09.1894 r. w Żywcu, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 26.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 10814, gdzie zginął 5.03.1942 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 85, 1152.

WITEK ZBIGNIEW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 26.01.1926 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginał w 1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

WITOS BRONISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.06.1922 r. w Milówce pow. żywiecki, syn Jana i Julii z d.
Machala, zamieszkały w Milówce. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz.
Zginął 29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33226/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:41, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 700; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 226.

WITOS TOMASZ,
Więzień policji w Węgierskiej Górce.

Urodzony 13.11.1890 r., mieszkaniec Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow.
żywiecki. Wracając po godzinie policyjnej wraz z Tomaszem Chudym - z
przesłuchania na posterunku policji w Węgierskiej Górce, zostali zastrzeleni
przez gestapowców na terenie miejscowego tartaku.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII.

WŁOCH JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-1258.

Urodzony 8.07.1909 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Jana i Karoliny
z d. Wojtyła, zamieszkały w Soli. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w
lutym 1942 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień
„wychowawczy” nr E-1258. Zginął 26.05.1942 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 8714/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
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11:15, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i
oskrzeli).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 782; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1190.

WŁODARZEK MICHALINA,
Więźniarka KL Auschwitz nr Z-101.

Urodzona w 1941 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, córka Ryszarda i
Stefanii z d. Pawłowski, zamieszkała w Soli. Aresztowana wraz z rodzicami i
przesłana do KL Auschwitz, tam zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr Z-101. Zginęła 26.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 19976/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz.
10:00, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza” (grypa).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1165; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 485.

WŁODARZEK STANISŁAWA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 102.

Urodzony w 1941 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, córeczka Ryszarda i
Stefanii z d. Pawłowski. Aresztowana wraz z rodzicami i przetransportowana do
KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 102.
Zginęła 1.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20156/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:20, określenie
przyczyny zgonu to: „Influenza” (grypa).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1165; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 669.

WNĘTRZAK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-2849.

Urodzony 18.09.1899 r. w Gilowicach pow. żywiecki, syn Jana i Agnieszki z d.
Mieszczak, zamieszkały w miejscowości Pewel Ślemieńska pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w lipcu 1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2849. Zginął
15.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20874/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 853; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 1364.

WNĘTRZAK PIOTR,
Więzień KL Auschwitz nr 85230.

Urodzony 3.02.1917 r. w Gilowicach pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, 31.12.1042 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 85230. Następnie, 24.06.1944 r. został wywieziony do KL
Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 240.

WNĘTRZAK PIOTR,
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Zginął w kampanii wrześniowej.

Mieszkaniec Gilowic. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. - uczestnik kampanii
wrześniowej, zginął w walce z hitlerowskim agresorem, lecz nieznana jest data i
okoliczności jego śmierci.
Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s.
23; (Z SUPLEMENTU).

WNĘTRZAK STANISŁAW,
Więzień obozu jenieckiego - Oflagu w Murnau.

Urodzony 6.03.1911 r. w Sierszy. Do Szkoły Powszechnej
uczęszczał w Żywcu, poczym rozpoczął naukę w Seminarium
Nauczycielskim w Białej – kończąc je w 1932 r. Przez trzy
lata był bezrobotnym. Od 1933 r. do 1934 r. odbył
obowiązkową służbę w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w
Cieszynie, gdzie ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych
Rezerwy- otrzymując stopień kaprala podchorążego.
W 1934 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Rycerce
Górnej, a następnie uczył w Ciścu. W sierpniu 1939 r. powołany do IV Pułku
Strzelców Podhalańskich, brał udział w pierwszych starciach zbrojnych z
wojskiem niemieckim w Zwardoniu. Dalszy szlak bojowy przebiegał od
Węgierskiej Górki, Tarnów - do granicy z Węgrami. Po upadku kampanii
wrześniowej, dostał się do niemieckiej niewoli i został osadzony w Oflagu w
Murnau, gdzie przebywał przez cały okres okupacji – do wyzwolenia przez
aliantów w kwietniu 1945 r. Po wojnie, zgłosił się do Centrali Szkolnictwa
Polskiego w Niemczech i przez krótki okres czasu – do 1946 r. pracował jako
nauczyciel w polskich szkołach. Po powrocie do kraju - pod koniec 1946 r.,
zatrudniony jako kierownik Szkoły w Nieledwi, a od 1.09.1947 r. kierownik
szkoły w Rycerce Górnej, gdzie pracował do przejścia na emeryturę.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 223, oprac. W. Bułka.

WOĆKO MIECZYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 29.05.1898 r. w Małobądzi pow. będziński, syn Emila i Wiktorii z d.
Szumowska, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
gdzie zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23438/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:28, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 687; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 924.

WOJCIUCH IGNACY,
Więzień KL Auschwitz nr 23681, nr E-690.

Urodzony 16.07.1921 r. w Szarem gmina Milówka, pow. żywiecki, syn Jana i
Heleny z d. Fiedor, zamieszkały w Szarem. Aresztowany i w transporcie z
więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 4.12.1941 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 23681, a po jakimś czasie
zmieniono jego status na więźnia „wychowawczego” nr E-690. Zginął
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31.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 711/1942 – potwierdzonego
przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Darmkatarrh bei Lungenentzündung” (katar/nieżyt jelit przy zapaleniu płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 756; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 711.

WOJTANEK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 27.07.1916 r. w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

WOJTAS JAN,
Więzień KL Auschwitz nr 86564.

Urodzony 28.06.1920 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 13.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 86564. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 251.

WOJTAS TOMASZ,
Więzień KL Auschwitz nr 86565.

Urodzony 7.07.1922 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 13.01.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 86565. Odzyskał wolność w kwietniu 1943
r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., str. 251.

WOJTYŁA ANIELA,
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, zamieszkała w
Żabnicy. Podczas okupacji pracowała w schronisku na Hali Lipowskiej, którego
kierownikiem był bielszczanin Gustaw Pustelnik, agent Abwehry i
współpracownik gestapo. O tym, co się dzieje w schronisku, Aniela
przekazywała informacje partyzantom, poprzez swojego kuzyna Ludwika
Zemana. Jej działalność została odkryta przez gestapo i wraz z kuzynem –
Ludwikiem zostali aresztowani w lipcu 1943 r. Aniela trafiła do KL Auschwitz,
gdzie zginęła – lecz brak jest informacji o dacie i okolicznościach zgonu.
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Postscriptum. Ludwik Zeman zginął powieszony w Żabnicy - w zbiorowej
egzekucji 10 osób.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; W zachowanych
dokumentach APMA-B nie figuruje.

WOJTYŁA ANTONI,
Więzień KL Auschwitz nr 108614, KL Neuengamme.

Urodzony 25.09.1912 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 108614. Następnie, 25.08.1944 r.
przeniesiony do KL Neuengamme. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 297.

WOJTYŁA JAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 24.05.1926 r. w Międzybrodziu pow. żywiecki, zamieszkały w Międzybrodziu,
robotnik rolny. Aresztowany 4.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein
Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie), od 30.08.1941 r. do obozu
Altenhein (woj. Opolskie). 25.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 126, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

WOJTYŁA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.03.1898 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
zamieszkały w Żabnicy. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął 22.10.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

WOJTYŁA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 50395.
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Urodzony 15.03.1880 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Jana i Reginy z d. Skrzypek, zamieszkały w miejscowości Brzuśnik pow.
żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 21.07.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 50395. Zginął 18.08.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21913/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:50, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 201; PMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 911.

WOJTYŁA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 150585.

Urodzony 16.10.1890 r. w Żabnicy gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki, syn
Adalberta i Anny z d. Pawlus, zamieszkały w Żabnicy. Aresztowany i uwięziony
w KL Auschwitz, 15.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 150585. Zginął 28.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
31089/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:00,
określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Thrombophlebitis” (ogólne
zakażenie organizmu przy zapaleniu zakrzepowym żył).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 399, 697; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 1061.

WOJTYŁA WŁADYSŁAW,
Wiezień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 4.12.1914 r. w Żywcu, syn Jana i Anny z d. Limowa, zamieszkały w
Żywcu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku,
14.9.1942 r. przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach (tam
przebywał do 26.9.1942 r). Po śledztwie, przesłany do KL Auschwitz, gdzie
zginął 25.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42170/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:49, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 672; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 88.

WOLNY EMIL,
Więzień KL Auschwitz nr E-1446.

Urodzony 11.01.1925 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Emila i Anny
z d. Kubica, zamieszkały w Rycerce Dolnej pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1446. Zginął 12.04.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 4941/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 16:35, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh
bei Lungenentzündung” (katar/nieżyt jelit przy zapaleniu płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 791; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 441.

WOLNY JAN,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.
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Urodzony 24.05.1873 r. w Złatnej gmina Ujsoły, pow. żywiecki, rolnik.
Aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr
82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginął 28.12.1942 r. – przyczyna
zgonu: uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr 12/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

WOLNY MARCIN,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzony 11.11.1872 r. w Ujsołach pow. żywiecki, kołodziej – rolnik.
Aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr
82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zginął 8.03.1943 r. – przyczyna zgonu:
uwiąd starczy i degeneracja mięśnia sercowego (Akt zgonu USC nr 23/43 z dn.
20.04.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

WOLNY TOMASZ,
Wiezień KL Auschwitz nr 22329.

Urodzony 18.10.1889 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Jana i Anny z d. Jagos, zamieszkały w Radziechowach.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 28.10.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 22329. Zginął 12.03.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 2360/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 19:35, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei
Phlegmone” (wyczerpanie organizmu przy flegmonie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 128; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 858.

WOREK ANDRZEJ,
Więzień KL Auschwitz nr 21352.

Urodzony 12.12.1898 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
21352. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 370.

WOREK FRANCISZEK,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, zginął w egzekucji publicznej w Żywcu.

Mieszkaniec Żywca mający 27 lat (w chwili aresztowania). Aresztowany przez
gestapo w swoim zakładzie fryzjerskim, w pierwszym tygodniu marca 1942 r.
Po bezowocnej rewizji przeprowadzonej w domu, Franciszka zabrano na
posterunek w Żywcu. Podczas przewozu samochodem zauważył idącego
chodnikiem brata Kazimierza, więc odruchowo krzyknął na niego, wskutek
czego gestapowcy zabrali również Kazimierza. Po przesłuchaniu w Żywcu, obaj
bracia zostali osadzeni w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewiezieni do
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więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie i wydaniu wyroku
skazującego Franciszka i Kazimierza na śmierć, wraz z innymi skazanymi
przewiezieni zostali do Żywca i tam 2.04.1942 r. zginęli w zbiorowej egzekucji
na placu targowym. Jedenaście ciał zamordowanych w owej egzekucji,
wywieziono następnie do krematorium w KL Auschwitz – do spalenia.
Postscriptum. Matka Franciszka i Kazimierza chciała się zobaczyć z synami w
więzieniu w Mysłowicach, na co władze więzienne nie wyraziły zgody, lecz
pozwolono jej zostawić przywiezioną świeżą bieliznę, a w zamian wydano
brudną, pokrwawioną. Pomimo zakazu, matka ponownie udała się do więzienia
w Mysłowicach, jednak powiedziano jej, że synowie odesłani zostali do
Oświęcimia. W dniu egzekucji, 2.04.1942 r. Niemcy wezwali rodzinę do
stawienia się w oznaczonym czasie na miejscu egzekucji – na placu targowym,
jednak nikt z najbliższych w tym „widowisku” nie uczestniczył.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984; Śl.
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. Książki.

WOREK KAZIMIERZ,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w egzekucji publicznej w
Żywcu.

Urodzony 24.08.1921 r., zamieszkały w Żywcu. Wstąpił do Wojskowej Szkoły
Muzycznej w Wilnie i tam służył w orkiestrze wojskowej. Podczas okupacji
pracował w zakładzie fryzjerskim brata Franciszka w Żywcu. Aresztowany
przez gestapo na ulicy w Żywcu (zajście opisane w biogramie Franciszka), w
pierwszym tygodniu marca 1942 r. Po przesłuchaniu w Żywcu, obaj bracia
zostali osadzeni w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziono ich do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Wyrokiem sądu doraźnego skazani na
śmierć, więc przewieziono ich wraz z innymi skazanymi do Żywca. Zginęli
2.04.1942 r. w zbiorowej egzekucji na placu targowym. Jedenaście ciał
zamordowanych w owej egzekucji, wywieziono następnie do krematorium w KL
Auschwitz – do spalenia.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucja na targowicy w Żywcu. Karta Groni 1984 – Nr XII, Żywiec 1984;
Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

WOREK LUDWIK,
Więzień KL Auschwitz nr 24651, nr E-822.

Urodzony 27.02.1921 r. w Żywcu, syn Ludwika i Katarzyny z d. Sanetra,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i w transporcie z placówki żandarmerii w
Żywcu przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 24651. Następnie zmieniono jego status na
więźnia „wychowawczego” nr E-822. Zginął 2.02.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 722/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 18:20, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem
bei Herzschwäche” (odma płuc przy osłabieniu serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 762; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 722.

WOŹNICKI TADEUSZ,
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Więzień KL Auschwitz nr E-1025, KL Mauthausen.

Urodzony 1.12.1913 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w Łękawicy.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1025. Następnie, przeniesiony do
KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których
przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska
amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 718.

WRONA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz, stracony w egzekucji w Gilowicach.

Urodzony 4.12.1912 r. w Buczkowicach, pow. bielski. Członek Gwardii
Ludowej w oddziale Józefa Habdasa (pseud. „Kwaśny”) – zaangażowanego w
walce z okupantem hitlerowskim w Beskidach. Ponieważ uchylał się od
wywózki na roboty do Niemiec, został aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz. Wyrokiem sądu doraźnego skazano go na karę śmierci przez
powieszenie. Wyrok wykonano 2.03.1944 r. w egzekucji publicznej - zbiorowej
w Gilowicach
Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom. Egzekucja w Gilowicach Karta Groni
1989 – Nr XIV, 1988r.; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; Kronika Beskidzka, 19.12.2007
r. nr 51-52; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

WRONA MATEUSZ,
Więzień KL Auschwitz nr 22675.

Urodzony 27.07.1922 r. w Korbielowie gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Stanisława i Magdaleny z d. Michalec, zamieszkały w Korbielowie.
Aresztowany i w transporcie z więzienia gestapo w Bielsku przewieziony do KL
Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr
22675. Zginął 15.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 244/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:45, określenie
przyczyny zgonu to: „Herz - und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i
układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 747; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 244.

WRÓBEL STEFANIA z d. POCHOPIEŃ,
Więźniarka KL Auschwitz nr 29296.

Urodzona 16.09.1906 r. w Ślemieniu pow. żywiecki, córka Józefa i Anny z d.
Bonk, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Pietrowicach Wielkich

407

pow. raciborski. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 15.01.1943 r.
zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 29296. Zginęła
21.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9365/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:35, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 516; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 359.

WRZESZCZ ALOJZY,
Wiezień KL Auschwitz.

Urodzony 26.09.1923 r. w Juszczynie gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Marcina i Wiktorii z d. Mika, zamieszkały w Juszczynie.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 7.03.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 13630/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 22:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy grypie).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 130.

WUENSCH STEFAN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 24.05.1916 r. w Węgierska Górka pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 9.04.1941 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach
APMA-B nie figuruje.

WULKAN MAKSYMILIAN – rodzina,
Rodzice zamordowani w KL Auschwitz, córki przeżyły.

Rodzina pochodzenia żydowskiego – żona, dwóch synów: Józef i Hans, dwie
córki: Róża i Erna - zamieszkali w Gilowicach, aresztowani przez gestapo (wraz
z innymi rodzinami żydowskimi - pozostałymi jeszcze w okolicach Żywca i
Bielska w 1942 r.) przewiezieni do obozu przejściowego w Suchej. W obozie
tym dokonano selekcji na osoby młode, zdolne do pracy, oddzielnie kobiety, i
mężczyźni. Następnie, zostali załadowani do wagonów. Osoby starsze i dzieci
umieszczano w wagonach przeznaczonych do wywozu do KL Auschwitz.
Obydwie córki Różę i Ernę Wulkan (wraz z innymi tak wybranymi osobami)
zostały przewiezione do obozu na teren Dolnego Śląska, do miejscowości
Freiburg, (dzisiejsze Świebodzice woj. dolnośląskie). Tam zatrudnione były w
fabryce. Stamtąd przeniesione zostały do obozu w Egelsdorf, (dzisiejszy
Brzeziniec) - położony na terenie powiatu lwóweckiego na Dolnym Śląsku. Po
raz trzeci przeniesiono siostry do miejscowości Rehesdorf - o lokalizacji trudnej
dziś do ustalenia. Gdy zbliżał się front rosyjski, Niemcy przewieźli więźniów w
głąb Rzeszy. Między innymi piechotą doprowadzono więźniów do miejscowości
Kracau, położonej gdzieś w Sudetach i tam musieli pracować w fabryce
amunicji do 8.05.1945 r. gdzie zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną.
Postscriptum. Uratowane córki nic nie wiedziały o losach swoich rodziców, i
reszcie rodzeństwa. Nie wiadomo w jakich obozach przebywali. Nieznane są
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także okoliczności ich śmierci. W obozach zginęła również sześcioosobowa
rodzina Kleinów, mieszkańców Gilowic, trzyosobowa rodzina najstarszej,
zamężnej córki Wulkanów z Okrajnika, a także rodzina Jochrel - zamieszkałych
przed wojną w Gilowicach, i wielu innych, mieszkańców okolicznych
miejscowości narodowości żydowskiej, których już w Suchej załadowano do
wagonów skierowanych wprost do KL Auschwitz i prawdopodobnie
uśmierconych w komorach gazowych.
Bibliografia: Informacji pozyskana przez B. Srokę - relacja dotycząca rodzin pochodzenia żydowskiego
uzyskana od ocalałej córki Maksymiliana Wulkana - Erny Langsam z d. Wulkan, mieszkającej w miejscowości
Natania w Izraelu; (Z SUPLEMENTU).

WULKAN WILHELM,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.07.1906 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Izydora i Idy.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 24.10.1942 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 37320/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:50, 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. 1153; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 1312.

WYDRA ANTONI,
Więzień w KL Auschwitz nr 26853.

Urodzony 1.01.1893 r. w Żywcu, syn Wojciecha i Marii z d. Michalski,
zamieszkały w Kętach pow. oświęcimski. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 13.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
26853. Zginął 17.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22236/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy
grypie).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 158, 657; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 1234.

WYROBEK FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.04.1917 r. w miejscowości Juszczyna gmina Maków Podhalański
pow. suski, syn Jana i Katarzyny z d. Piwowarczyk, zamieszkały w Juszczynie.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 26.02.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 11020/1943 – potwierdzonego przez lekarza
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obozowego, zmarł o godz. 20:50,
„Nierenentzündung” (zapalenie nerek).

określenie

przyczyny

zgonu

to:

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 518.

WYRWALSKI ZYGMUNT,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 19.04.1907 r. w Żywcu, syn Józefa i Katarzyny z d. Białek,
zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w
Bielsku, 14.09.1942 r. przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach - gdzie
przebywał do 26.9.1942 r. Po śledztwie, uwięziony w KL Auschwitz. Zginął
25.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42169/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:50, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 673, 1153; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 87.

ZADORA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-2623.

Urodzony 12.03.1917 r. w Marcówce gmina Zembrzyce, pow. suski.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2623.
Zginął 30.01.1943 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 844.

ZAJĄC ADAM,
Więzień KL Auschwitz nr E-2186.

Urodzony 16.08.1916 r. w Rajczy pow. żywiecki, syn Michała i Barbary z d.
Zając, zamieszkały w Rajczy. Aresztowany w początkowym okresie okupacji
hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 15.08.1940 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2186. Zginął 6.08.1942
r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18461/1942 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:05, określenie przyczyny zgonu to:
„Magendarmkatarrh” (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 44, 825; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 455.

ZAJĄC HELENA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 20.03.1938 r. w Ujsołach pow. żywiecki. Aresztowana wraz z
rodzicami i wysłana do niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w
Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam zmarła 17.07.1942 r. – przyczyna zgonu:
obustronne zapalenie płuc (Akt zgonu USC nr 1/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

ZAJĄC JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-390.
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Urodzony 9.11.1903 r. w Rajczy pow. żywiecki. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień
„wychowawczy” nr E-390. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 742.

ZAJĄC LUCJAN,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 13.01.1924 r. w Inwałdzie gmina Andrychów pow. wadowicki,
zamieszkały w Kocierzy gmina Łękawica, pow. żywiecki, uczeń. Aresztowany
2.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.04.1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz
(Ratowice k/Wrocławia) i na krótko do obozu Markstädt (Laskowice Oławskie).
25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony
przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. gestapo
zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał
wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 126, Informacja byłego więźnia jw. K. Czarneckiego.

ZAJĄCZEK EDWARD,
Więzień gestapo w Bielsku, w Katowicach, KL Auschwitz nr 7529.

Urodzony 7.09.1901 r. w miejscowości Las k/Ślemienia pow. żywiecki, syn
Franciszka i Antoniny z d. Nycz. Po ukończeniu Szkoły Ludowej kontynuował
naukę w Wadowicach i Krakowie. W Krakowie ukończył Seminarium
Nauczycielskie. W 1919-1920 odbył służbę wojskową w 67 pułku piechoty w
Jarocinie awansując na podporucznika. W 1920 r. rozpoczął pracę w
szkolnictwie na terenie Łodzi, ale od tego okresu zaangażował się w działalność
społeczno-polityczną. W 1925 przeniósł się do Warszawy i tam poświęcił się
całkowicie pracy społeczno-politycznej. Od 1926 r. przeniósł się do Bielska i
objął redakcję „Placówki Kresowej” oraz kierownictwo sekretariatu Związku
Ludowo-Narodowego. W 1933 r. władze rozwiązały Obóz Wielkiej Polski i
wówczas przeszedł do Stronnictwa Narodowego, działał także w Związku
Zawodowym im. ks. Stojałowskiego. Należał do grona najczęściej
prześladowanych osób w latach 1931-1935 – był wielokrotnie aresztowany,
kilka miesięcy spędził w Berezie Kartuskiej. W pierwszych dniach okupacji
hitlerowskiej tj. 23.10.1939 r. aresztowany i po dwóch dniach zwolniony. W
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październiku 1939 r. twórca Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW), następnie w
marcu 1940 r. pierwszy inspektor bielskiego ZWZ. Ponownie aresztowany i
przesłuchany przez gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia w
Katowicach i dalej do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 7529. Skazany na śmierć głodową, osadzony w
bunkrach bloku 11. Zginął 27.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
1699/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15,
określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia
sercowego).
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 63; Ruch oporu w Beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza,
Katowice 1968 r. s. 53; F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942), Warszawa 1993 r. s. 42, 45, 64, 68;
PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 199; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 307-308, oprac.
A. Urbaniec.

ZAJĄCZKOWSKI EUGENIUSZ,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 4.12.1889 r. w Krakowie, syn Aleksandra i Marii z d. Markiewin,
zamieszkały w Makowie Podhalańskim pow. suski. Aresztowany i uwięziony w
KL Auschwitz, gdzie zginął 12.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
1109/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00,
określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche”
(katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1109.

ZAPUTA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr E-3053.

Urodzony 19.06.1913 r. w Szarem gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w styczniu 1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-3053. Odzyskał
wolność 9.02.1943 r. - zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 861.

ZARAZIK JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 114816.

Urodzony 29.06.1904 r w Pietrzykowicach gmina
Łodygowice, pow. żywiecki, syn Jana i Tekli z d. Maślanka,
zamieszkały w Pietrzykowicach. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – żołnierz
ZWZ/AK. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 114816. Zginął 14.04.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 18646/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herz
- und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 680; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 640.
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ZARZECKI KAROL,
Więzień KL Auschwitz nr 103508.

Urodzony 22.08.1896 r. w Leśnej, gmina Lipowa, pow. żywiecki, zamieszkały
w miejscowości urodzenia. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
17.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 103508.
Brak danych, czy został zwolniony z obozu lub wyzwolony w wyniku
zakończenia wojny. Zmarł w Leśnej w 1955 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 285; Informacja J. Murańskiego.

ZARZECKA LUDWIKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 66646.

Urodzona 15.04.1895 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, zamieszkała w
miejscowości Szare gmina Milówka, pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w
KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 66646 i gdzie zginęła 19.12.1943 r. Według wystawionego aktu
zgonu nr 35352/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o
godz. 10:05, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 601; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 846.

ZAWADA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 149314.

Urodzony 10.09.1898 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym z Katowic przewieziony do KL
Auschwitz, 9.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
149314. Odzyskał wolność 17.09.1943 r. – zwolniony z obozu.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 394.

ZAWADA JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr E-192.

Urodzony 13.11.1914 r. w Kamesznicy gmina Milówka, pow. żywiecki.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 1.09.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-192. Nieznany jest
dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 735.

ZAWIŁA ALBIN,
Więzień KL Mauthausen.

Urodzony w Suchej gmina Sucha Beskidzka, pow. suski. Aresztowany i
przetransportowany do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie w 1944 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

ZAWORA PIOTR,
Więzień KL Auschwitz nr E-2632.
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Urodzony 20.06.1904 r. w Lachowicach gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Józefa i Marii, zamieszkały w Lachowicach. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, w czerwcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień „wychowawczy” nr E-2632. Zginął 19.07.1942 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 15686/1942 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 19:50, 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. 844; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 668.

ZEHNGUT SIGMUND,
Więzień KL Auschwitz nr 33355.

Urodzony 13.04.1885 r. w Jeleśni pow. żywiecki, syn Hermana i Lei z d. Zigler,
zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Żilinie – Słowacja.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 29.04.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33355. Zginął w tym
obozie 24.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8662/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Kreislaufschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność
układu krążenia przy katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 1154; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1138.

ZEMAN CZESŁAW,
Wiezień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 23.03.1903 r. w Żywcu i zamieszkały w tej
miejscowosci. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. M.
Kopernika w Żywcu, a następnie pracował jako urzędnik
Miejskiej Kasy oszczędności w Żywcu. Od początku okupacji
hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu.
Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku,
skąd 14.09.1942 r. przewieziony został do więzienia
śledczego w Mysłowicach, gdzie 15.01.1943 r. zmarł na tyfus
plamisty.
Bibliografia: Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r., s. 195; Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w
Częstochowie 1935-1945, Katowice 1983 r. s. 154.

ZEMAN JAN,
Więzień gestapo w Żywcu, w Bielsku, w Mysłowicach, stracony w Kamesznicy.

Urodzony 7.10.1905 r., syn Tomasza i Anny z d. Ślęzak, rolnik – pracujący wraz
z matką na rodzinnym gospodarstwie w Lalikach gmina Milówka, pow.
żywiecki. Były kapral 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. W okresie
okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu - dowódca
plutonu AK. Aresztowany 10.08.1943 r. i przewieziony na punkt zborny do
Żywca, a stamtąd w transporcie zbiorowym przesłany do aresztu gestapo w
Bielsku. Następnie, wraz z innymi tam uwięzionymi przewieziony do więzienia
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śledczego w Mysłowicach. Po przyspieszonym śledztwie, wyrokiem sądu
doraźnego skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano 3.09.1943 r. w
Kamesznicy. Zginął w egzekucji publicznej (zbiorowej) przez powieszenie.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.; H. Woźniak – patrz
wstęp do nin. książki.

ZEMAN LUDWIK,
Stracony w Kamesznicy.

Urodzony w 1918 r., syn Wojciecha i Anny, zamieszkały w Kamesznicy –
Złatnej gmina Milówka, pow. żywiecki. Brak danych o przyczynie i
okolicznościach jego aresztowania. Zginął 3.09.1943 r. - powieszony w
publicznej (zbiorowej) egzekucji w Kamesznicy.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz,
Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.

ZEMAN LUDWIK,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz, zginął w Żabnicy.

Urodzony w 1925 r., syn Franciszka i Reginy Kręcichwost, zamieszkały w
Ujsołach – Złatnej („Zapolanka”) pow. żywiecki. Podczas okupacji był na
przymusowych robotach w Niemczech, skąd z powodu wypadku został
zwolniony do domu w jesieni 1942 r. Utrzymywał kontakty z polską i rosyjską
partyzantką, a wraz z kuzynką Anielą Wojtyła z Żabnicy zajmował się
obserwacją działań Niemców w okolicy. Przeprowadzając zwiad w schronisku
na Lipowskiej, w lipcu 1943 r., został aresztowany wraz z w/w kuzynką. Ludwik
został przesłany do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony KL
Auschwitz, gdzie skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano w 3.09.1943
r. – powieszony w egzekucji publicznej (zbiorowej) w Żabnicy.
Postscriptum. Wojtyła Aniela przesłana została do KL Auschwitz i tam zginęła.
Ojciec Ludwika - Zeman Franciszek wysłany został na roboty przymusowe, ale
przeżył wojnę i wrócił do domu.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.

ZEMLIK STANISŁAW,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 22.06.1905 r. w Zawoji pow. suski, syn Franciszka i Julii z d.
Nowotny, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie.
Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.02.1943 r.
Według wystawionego aktu zgonu nr 10946/1943 – potwierdzonego przez
lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:50, określenie przyczyny zgonu to:
„Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu
fizycznym).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów , t. 8, s. 444.

ZIEMNOWICZ MARIA z d. MIODOŃSKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 38939.
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Urodzona 26.09.1888 r. w Żywcu, córka Jakuba i Alojzy z d. Fuchs.
Absolwentka Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Żywcu. Pracując jako
nauczycielka, dużo czasu poświęcała działalności w TSL oraz w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół”, działała też aktywnie w Oddziale Związku
Strzeleckiego. W latach 1919-1939 była organizatorką i prezesem Oddziału
Żeńskiego Związku Strzeleckiego. Należała do aktywnych członków FON-u i
Powiatowego Komitetu Ziemi Żywieckiej na „Dozbrajanie Armii”. Wyjątkowo
aktywna działaczka społeczno-kulturalna do wybuchu drugiej wojny światowej.
W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażowała się w działalność dla TON-u.
Aresztowana pod koniec 1942 r. i przetransportowana do KL Auschwitz,
22.03.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 38939.
Współpracowała z konspiracją obozową – w niesieniu pomocy
współwięźniarkom. Po wyzwoleniu i powrocie do domu, ponownie z pełnym
oddaniem zaangażowała się w działalność społeczno-gospodarczą. Zmarła
22.02.1948 r.
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 543; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 308-310, oprac. S. Dobosz.

ZIĘBA JÓZEF,
Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen, KL Gross-Rosen.

Urodzony 17.04.1900 r. w Gołonogu k/Dąbrowy Górniczej. Uczęszczał przed
pierwszą wojną światową do gimnazjum rosyjskiego w Będzinie. W 1919 r.
został nauczycielem w szkole kopalnianej w Dąbrowie Górniczej, a w 1921 r.
uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w tym mieście. Do powiatu
żywieckiego przeniósł się w 1926 r. i pracował wpierw w Zabłociu, a następnie
w Sporyszu. Zaangażował się także w działalność społeczną w Bibliotece TSL
w Żywcu oraz w ZNP. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w
ruchu oporu - członek Tajnej Organizacji Wojskowej, później ZWZ/AK.
Prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej. Aresztowany
24.04.1940 r. i przesłany do więzienia w Cieszynie, a stamtąd do KL Dachau. Po
sześciu tygodniach 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.
Zwolniony z obozu we wrześniu 1940 r. – dzięki usilnym staraniom rodziny. Po
odzyskaniu wolności, pracował krótko jako kierownik szkoły powszechnej w
Kalebach pow. żywiecki. Ponownie aresztowany 28.08.1944 r. i przesłany do
KL Gross-Rosen. Został rozstrzelany 22.04.1945 r., w czasie marszu
ewakuacyjnego więźniów - na kilka dni przed wyzwoleniem przez wojska
radzieckie.
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r., s. 780; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 310-311, oprac.
W. Latkiewicz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 242 wykazu).

ZIĘTARA WALENTY - (ZIĘNTARA?),
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 8.02.1891 r. w Krzeszowie gmina Stryszawa, pow. suski, syn
Stanisława i Antoniny z d. Zuzia, zamieszkały w Krzeszowie. Aresztowany za
sabotaż i przetransportowany do więzienia w Tarnowie (gdzie przebywał 6
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miesięcy), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz,
gdzie zginął 20.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18888/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:15, określenie
przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 878; APMA-B Ankieta wypełniona przez żonę Karolinę
Zięntara (sygn. Mat./9334, nr inw. 159391).

ZONTEK AUGUSTYN,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.05.1915 r. w Czernichowie pow. żywiecki, syn Anny z d. Zontek,
zamieszkały w Czernichowie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął 16.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15451/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:55, określenie
przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).
Bibliografia: PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 439.

ZOŃ IGNACY,
Więzień KL Auschwitz E-1076.

Urodzony 16.04.1896 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki, syn Baltazara i Reginy z d. Kublin, zamieszkały w Radziechowach.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 23.01.1942 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1076. Zginął
17.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5323/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 774; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 823.

ZOŃ JÓZEF,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzony 3.03.1875 r. w Ujsołach pow. żywiecki, rolnik. Aresztowany i wywieziony do
niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow.
raciborski. Tam zginął 10.04.1943 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy i
degeneracja mięśnia sercowego (Akt zgonu USC nr 25/43 z dn. 20.04.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

ZOŃ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz nr 45086.
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Urodzony 7.07.1895 r. w Koszarawie pow. żywiecki, syn Adalberta i Agnieszki
z d. Kachel, zamieszkały w Koszarawie. Aresztowany i uwięziony w KL
Auschwitz, 7.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr
45086. Zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17495/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:02, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 195, 655; PMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 989.

ZOŃ JÓZEF,
Więzień KL Auschwitz, nr 127847, KL Sachsenhausen nr 113589, KL Buchenwald
nr 95417.

Urodzony 12.11.1910 r. w Rycerce gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 6.07.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji
jako więzień nr 127847. Następnie, przeniesiony do KL Sachsenhausen, tam
zarejestrowany jako więzień nr 113589. Dalej, przesłany do KL Buchenwald
zarejestrowany jako więzień nr 95417. Mimo ciężkich warunków panujących w
obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. –
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 359.

ZOŃ LUDWIK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 16.08.1921 r., zamieszkały w Pietrzykowicach gmina Łodygowice, pow.
żywiecki, robotnik rolny. Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym
Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność
10.11.1941 r. - zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 126.

ZOR ANTONI,
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 108572.

Urodzony 23.12.1911 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Stanisława i Zofii z
d. Mazurek, zamieszkały w Żywcu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie
gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 16.03.1943 r. zarejestrowany
w obozowej ewidencji jako więzień nr 108572. Zginął 16.06.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 19989/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „septischer
Darmkatarrh” (septyczny katar/nieżyt jelit).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 297, 1154; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 498.

ZUZIAK MICHAŁ,
Więzień KL Auschwitz nr 34853.

Urodzony 4.07.1907 r. w Lipowej pow. żywiecki, syn Wojciecha i Katarzyny z
d. Tlałka, zamieszkały w Lipowej. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz,
6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34853.
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Zginął 4.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14390/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:12, określenie
przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 172, 650; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 886.

ZUZIAK ONUFRY,
Więzień KL Auschwitz nr 20515.

Urodzony 13.09.1904 r. w Radziechowach gmina Radziechowy-Wieprz, pow.
żywiecki. Aresztowany i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej
przewieziony do KL Auschwitz, 6.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 20515. 18.12.1944 r. przeniesiony do KL
Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 123.

ZUZIAK WŁADYSŁAW,
Więzień w Katowicach.

Urodzony 11.08.1919 r. w Lipowej pow. żywiecki, syn
Wojciecha i Anieli z d. Zuzik. Po ukończeniu szkoły
powszechnej w Lipowej, wstąpił do Gimnazjum
Ogólnokształcącego w Żywcu, lecz wybuch drugiej wojny
światowej nie pozwolił mu na ukończenie rozpoczętej nauki.
Już jednak w gimnazjum wstąpił do Związku Młodej Wsi
Ziemi Krakowskiej i Podhalańskiej w Krakowie – organizacji
na wskroś patriotycznej.
Aresztowany w połowie stycznia 1940 r. wraz z 40 mężczyznami z Lipowej i
przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.01.1940 r.
(patrz przypis przy BIAŁEK JÓZEF).
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 313, oprac. W. Bułka.

ZWOLINSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Gross-Rosen.

Urodzony 20.04.1890 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn
Jana i Natalii z d. Sitarska. Po ukończeniu szkoły powszechnej i wydziałowej w
Białej, przeniósł się do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w
Krakowie. Pierwszą pracę jako nauczyciel rozpoczął w sierpniu 1910 r. w szkole
Powszechnej w Międzybrodziu Żywieckim. Po złożeniu w 1913 r. egzaminu
kwalifikacyjnego, pełnił obowiązki kierownika tejże szkoły. Od 29.07.1914 r. do
24.03.1917 r. służył w wojsku austriackim – w 13 pułkiem piechoty, brał udział
w walkach pod Rozwadowem, Dęblinem, nad Nidą, w Karpatach, pod
Zaleszczykami i Buczaczem. Został ranny l.09.1917 r. i odesłany na leczenie
sanatoryjne do Zakopanego. Zwolniony z wojska w marcu 1917 r. wrócił do
Międzybrodzia Żywieckiego, gdzie do 1921 r. pracował jako nauczyciel w
Szkole Powszechnej, a po jakimś czasie został kierownikiem tej szkoły. Od
września 1921 r. aż do sierpnia 1939 r. mieszkał w Świnnej - pełniąc obowiązki
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kierownika w tamtejszej Szkole Powszechnej. Wykazywał również wielką
aktywność społeczną, organizował w Świnnej przedszkole, budowę Domu
Ludowego, założył Koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, był długoletnim
jego opiekunem. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w
działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. W dniu 28.08.1944 r. aresztowany
i wywieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął w kwietniu 1945 r. - na kilka
dni przed wyzwoleniem obozu przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 223, oprac. Z. Dzikowski; Zbiory
dokumentów K. Wójtowicza.

ZWOLEŃSKI FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1895 (lub 1900) r., nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w
Świnnej pow. żywiecki. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w
ruchu oporu - członek Tajnej Organizacji Wojskowej, następnie ZWZ/AK zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej, prowadził propagandę
antyhitlerowską. Aresztowany 26.01.1943 r. i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął w 1943 r.
Bibliografia: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat
osobowych, Warszawa 1995 r. s. 783.Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 246 wykazu).

ZWOLIŃSKI WŁADYSŁAW,
Więzień KL Auschwitz nr 22350.

Urodzony 23.04.1912 r. w Milówce pow. żywiecki, zamieszkały w Milówce.
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 31.10.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 22350. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 129.

ZYCH BARBARA,
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 26504.
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Urodzona 8.12.1925 r. w Żywcu, córka Wenantego i Heleny z d. Dutkiewicz,
zamieszkała w Sporyszu pow. żywiecki. Aresztowana 13.10.1942 r. wraz z
matką Heleną i przetransportowana do więzienia śledczego w Mysłowicach, a
po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowana w
obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26504. Zginęła 3.05.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 19461/1943 – potwierdzonego przez lekarza
obozowego, zmarł o godz. 9:50, 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. 509; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 1433.

ZYCH HELENA z d. DUTKIEWICZ,
Więźniarka KL Auschwitz nr 26505.

Urodzona 26.02.1888 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Henryka i Marii z d.
Steinhofów, zamieszkała w Sporyszu pow. żywiecki. Absolwentka Seminarium
Nauczycielskim w Krakowie w 1909 r., następnie słuchaczka 4-letniego studium
slawistycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako nauczycielka
rozpoczęła pracę w Szkole Powszechnej w Sędziszowie Małopolskim, a później
w szkolnictwie powszechnym na terenie byłych powiatów rzeszowskiego i
krakowskiego - w Ropczycach, Kawęczynie i Świątnikach Górnych. W latach
1931-1939 pracowała w Szkole Powszechnej w Żywcu-Sporyszu. W okresie
okupacji hitlerowskiej, wspólnie z mężem (porucznikiem rezerwy WP),
zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Współredagowała w oparciu o
podsłuch radiowy - biuletyn informacyjny „Hasło” i rozprowadzała go wśród
środowiska nauczycielskiego. Współdziałała z grupą oficerów i podoficerów,
którzy z inicjatywy jej męża por. Wenantego Zycha, utworzyli Tajną
Organizację Wojskową - Obwód Żywiec. W swoim domu w Kolebach,
prowadziła redakcję biuletynu informacyjnego „Hasło”, czynny był punkt
kontaktowy członków powstałego Związku Walki Zbrojnej. W październiku
1942 r. na skutek zdrady – miały miejsce masowe aresztowania członków ZWZ
na Żywiecczyźnie. Wenanty Zych zdołał zbiec z dwoma córkami Marią i
Aleksandrą do Makowa w Generalnej Guberni. Helena pozostała w Kolebach z
córkami 15-letnią Barbarą i 13-letnią Jadwigą. Aresztowana 13.10.1942 r. wraz
z córkami i wywieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
dwudniowym pobycie w mysłowickim więzieniu zwolniono najmłodszą córkę
Jadwigę. Natomiast Helenę z córką Barbarą odesłano do KL Auschwitz. Helena
zarejestrowana 4.12.1942 r. w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26505 i
tam zginęła 25.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10954/1943 –
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:50, określenie
przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowojelitowy).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 509; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 452; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II
wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 784; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom.
I. 1995 r., s. 233, oprac. W. Latkiewicz; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 247 wykazu).

ZYGMA FRANCISZEK,
Więzień KL Auschwitz nr 3775.

Urodzony 10.03.1908 r. w Zarzeczu pow. żywiecki i zamieszkały w Zarzeczu.
Aresztowany i w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do
KL Auschwitz, 12.09.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako
więzień nr 3775. Wpisany 30.03.1941 r. na bloku 11 - zginął 10.07.1941 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 47.

ZYZAK-ALIŃSKA JADWIGA,
Więzień KL Auschwitz nr 26484, KL Ravensbrück.

Urodzona 21.08.1914 r. w Żywcu. Aresztowana i uwięziony w KL Auschwitz,
4.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 26484.
Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków
panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność
30.04.1945 r. – wyzwolony przez Armię Czerwoną.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 508.

ZYZAK MIECZYSŁAW BOLESŁAW,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 24.06.1909 r. w Milówce pow. żywiecki, syn
Franciszka i Emilii z d. Rączka, zamieszkały w Żywcu.
Absolwent Państwowego Gimnazjum w Bielsku. Następnie,
kształcił się w Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowie na
Wydziale Prawa i Administracji, który ukończył w 1933 r. z
tytułem magistra praw. Zaraz po studiach pracował jako
asesor notarialny w Żywcu, a następnie w Kętach.
W 1940 r. został wprowadzony przez Antoniego Sudenckiego pseud. „Bystry”
do organizacji podziemnej TON, gdzie pracował w wywiadzie i
kontrwywiadzie, aż do śmierci w 1942. Aresztowany wskutek zdrady 8.09.1942
r. i więziony przez kilka dni w areszcie gestapo w Bielsku, skąd
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przetransportowany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po
śledztwie, przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.11.1942 r.
Postscriptum. Prawdopodobnie zginął wraz z innymi współwięźniami
pochodzącymi z Żywca, jak: Gara Stanisław, Gowin Antoni, Habdas Stefan,
Kwak Stanisław, Mastela Jan, Sudencki Karol, Wojtyła Władysław, Wyrwalski
Zygmunt.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 673; Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Żywcu Żywiec 1959 r., s. 194; Janusz Zyzak, Mieczysław Zyzak – „Orzeł”, Karta Groni
nr XVI, 1993 r.

ZYZIŃSKI STEFAN,
Więzień obozów jenieckich: Woldenbergu, Neubrandenburgu, Prenzlau.

Urodzony 29.04.1914 r. w Gilowicach, syn Andrzeja i Karoliny z d. Sroka. W
1914 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej Krakowskiej, a następnie
pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Gilowicach. W Okresie
20.09.1935 r. do 2.08.1936 r. powołany na Dywizyjny Kurs Podchorążych
Rezerwy w Cieszynie, zaś od 2.08. do 19.09.1936 r. służył w Trzecim Pułku
Strzelców w Bielsku. Po odbyciu służby wojskowej w 1937 r. (otrzymał awans
na ppor. rezerwy), został kierownikiem szkoły w Rycerce Górnej, gdzie
pracował do wybuchu drugiej wojny światowej. Uczestnik kampanii
wrześniowej – jako dowódca kompanii. Po kapitulacji, dostał się do niewoli
niemieckiej i od 1939 r. do 1945 r. przebywał w obozach jenieckich w
Woldenbergu, Neubrandenburgu i Prenzlau. Po zakończeniu wojny wrócił do
kraju i podjął ponownie pracę pedagogiczną, pełniąc w różnych szkołach
Żywiecczyzny - pracę nauczyciela, funkcję kierownika lub dyrektora. Zmarł
15.02.1988 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 234-235, oprac. A. Pająk.

ŻABNICKA ADELA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 58434.

Urodzona 1.07.1922 r. w Soli pow. żywiecki, córka Jana i Anny z d. Bułka,
zamieszkała w Żabnicy pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w KL
Auschwitz, 5.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
nr 58434. Zginęła 12.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
34278/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:30,
określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy
wyczerpaniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 590; PMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1270; H. Woźniak, Nad Sołą i Koszarawą, nr 11(66)-rok IV- 1
czerwiec 2001 r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. Książki.

ŻABNICKA ANNA z d. BUŁKA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 58435.

Urodzona 1.01.1896 r. w Soli pow. żywiecki, córka Wawrzyńca i Franciszki z d.
Sołtysik, zamieszkała w Żabnicy pow. żywiecki – żona Jana i matka Marii.
Aresztowana i w transporcie zbiorowym z Katowic przewieziona do KL
Auschwitz, 5.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka
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nr 58435. Zginęła 19.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr
35761/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:35,
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. 590; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1255; W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy,
Karta Groni nr XIII, Nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej; H. Woźniak – patrz wstęp do nin.
Książki.

ŻABNICKA MARIA,
Więźniarka gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 62353.

Urodzona 4.06.1918 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, córka Jana i Anny z
d. Bułka, zamieszkała w Żabnicy pow. żywiecki. Po ukończeniu szkoły
powszechnej, uczyła się w szkole średniej-zawodowej w Bielsku. Harcerka w
Żeńskiej Drużynie Harcerskiej przy Szkole Zawodowej Żeńskiej Macierzy
Szkolnej w Bielsku. Z zawodu – krawcowa. Od jesieni 1939 r. zaangażowała się
jako łączniczka w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, pracowała w schronisku
na Rysiance - będącego wówczas w rękach Niemców. Aresztowana l.08.1943 r.
i przewieziona na posterunek policji w Węgierskiej Górce, następnie do
więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłana do KL Auschwitz,
15.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 62353.
Zginęła 14.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34765/1943 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:50, określenie
przyczyny zgonu to: „Grippe bei Körperschwäche” (grypa przy wyczerpaniu
organizmu).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 592; Wł. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, Nakładem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej; Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w
Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s.
129; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie
Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 –
1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za
Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu
ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 18, 19; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 1255.

ŻABNICKI JAN,
Więzień gestapo w Bielsku, w Mysłowicach, KL Auschwitz, stracony w Żabnicy.

Urodzony w 1891 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki, syn Wojciecha i
Karoliny, gajowy, zamieszkały w Żabnicy (na Skałce). Aresztowany 1.08.1943
r. wraz z córką Marią, za współpracę z partyzantami. Po przetrzymaniu w
areszcie gestapo w Bielsku, przesłani w transporcie zbiorowym do więzienia
śledczego w Mysłowicach. Następnie, po śledztwie – oboje przeniesieni do KL
Auschwitz. Skazani przez sąd doraźny na karę śmierci, Jan przewieziony został
do Żabnicy, gdzie tego samego dnia tj. 3.09.1943 r. powieszony został w
egzekucji publicznej (zbiorowej). Córka Maria zginęła 14.12.1943 r. w KL
Auschwitz, jako nr 62353.
Postskriptum. Po tygodniu aresztowano jego żonę Annę oraz drugą córkę
Adelę – obie zostały wysłane do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL
Auschwitz, gdzie zginęły. Aresztowania uniknęli syn Emil (ur. w 1924 r.) oraz
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trzecia córka Stanisława. Emil wymknął się z obławy i ukrywał u wuja - w
rodzinie Kusiów, potem jednak poszukując pracy został zdradzony i
aresztowany. Aresztowano też pięcioosobową rodzinę Kusiów: Kusia
Franciszka – ojca, Kuś Ludwikę – żonę Franciszka, Kuś Stanisławę (20 lat) –
córkę Franciszka i Ludwiki, Kuś Annę (15 lat) - córkę Franciszka i Ludwiki,
Kuś Marię (9 lat) - córkę Franciszka i Ludwiki, Wszyscy przeżyli i powrócili do
domu. Żabnicki Emil wraz z innym więźniem - Wolnym Kazimierzem z
Węgierskiej Górki, w brawurowym stylu uciekli z bielskiego więzienia i brali
udział w partyzantce antyniemieckiej a następnie antykomunistycznej - aż do
roku 1947.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, Nakładem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1985 r.; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia
1945 r., Spół. Wyd. „Gazeta Żywiecka”, Żywiec 2004 r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Informacja
J. Muriańskiego.

ŻABNICKI JAN,
Więzień KL Auschwitz nr E-260, nr 21022.

Urodzony 22.04.1921 r. w Soli gmina Rajcza, pow. żywiecki. Aresztowany i
uwięziony w KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-260, następnie zmieniono jego
status w obozie i oznaczony został numerem 21022. Nieznany jest dalszy los
tego więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 737.

ŻOGAŁA ELŻBIETA,
Więźniarka KL Auschwitz nr 33324, KL Plauen.

Urodzona 12.10.1912 r. w Rajczy pow. żywiecki. Aresztowana i uwięziona w
KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako
więźniarka nr 33324. Nastepnie, przeniesiona do Plauen. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała
wolność 22.04.1945 r. – wyzwolona przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 530; APMA-B Ankieta z dn. 26.03.1958 r. wypełniona przez Elżbietę Wawrzyczek (sygn.
Mat./2179, nr inw. 44803).

ŻUREK ADAM,
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzony 14.07.1871 r. w Żywcu, robotnik. Aresztowany i wywieziony do
niemieckiego obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow.
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raciborski. Tam zginął 8.11.1943 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy (Akt
zgonu USC nr 59/43 z dn. 9.11.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzędu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

ŻUREK EMIL,
Więzień KL Auschwitz nr 19937.

Urodzony 30.09.1908 r. w Cięcinie gmina Węgierska Górka, pow. żywiecki,
Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 19937. Nieznany jest dalszy los tego
więźnia.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice
1998 r., s. 116.

ŻUREK FRANCISZEK,
Więzień „Zwangsarbeitslager 50” – tzw. „Akcja Schmelt”.

Urodzony 25.04.1922 r., zamieszkały w Żywcu, uczeń. Aresztowany 2.07.1941 r. i
uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (a Magnuszowiczki woj.
opolskie). Odzyskał wolność 27.03.1942 r. - zwolniony z obozu jako chory.
Bibliografia: J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, GRONIE Nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej,
Żywiec 2008, s. 126.

ŻUREK KAROL,
Więzień w Wadowicach, KL Dachau nr 15058.

Urodzony 25.09.1915 r. w Sporyszu pow. żywiecki.
Ukończywszy wykształcenie podstawowe, kontynuował
naukę w Państwowym Gimnazjum w Żywcu, a od 1934 r.
wstąpił do Państwowego Pedagogium w Krakowie, które
ukończył w 1936 r. Ponieważ nie mógł otrzymać pracy w
którejś ze szkół pow. żywieckiego, udzielał prywatnie lekcji –
uczniom gimnazjalnym, będąc jednocześnie wolnym
słuchaczem na Wydziale Prawa UJ w Krakowie.
Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 10.11.1939 r.
jako zakładnik by wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania
rygoru okupacyjnego - prawdopodobnie przetrzymywany był w więzieniu w
Wadowicach, a odzyskał wolność 23.11.1939 r. - zwolniony z więzienia.
Ponownie aresztowany 24.04.1940 r. podczas akcji aresztowań polskiej
inteligencji i działaczy społecznych na Żywiecczyźnie. Przewieziony do KL
Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15058.
Zwolniony z obozu w maju 1941 r. w stanie skrajnego wyczerpania. Po
powrocie do domu, w następnych latach także kilkakrotnie zatrzymywany przez
gestapo i zwalniany z aresztu. Po wojnie, ukończył studia prawnicze – uzyskując
dyplom magistra praw, został także zatrudniony jako nauczyciel w Technikum
Mechanicznym w Sporyszu. Zmarł nagle 14.06.1951 r.
Bibliografia: Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. I. 1995 r., s. 237, oprac. W. Latkiewicz;
H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki.

ŻUREK MAŁGORZATA,
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Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 7.12.1865 r. w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 29.11.1942 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr
11/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

ŻUREK MARIA,
Więźniarka Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu.

Urodzona 26.09.1856 r. w Żywcu. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego
obozu dla Polaków - Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu pow. raciborski. Tam
zginęła 12.01.1943 r. – przyczyna zgonu: uwiąd starczy (Akt zgonu USC nr
14/43 z dn. 7.02.1943 r.).
Bibliografia: Informacja K. Wójtowicz –archiwum prywatne; Akta b. Urzedu Stanu Cywilnego Pogrzebień –
znajdują się w przechowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu n/Odrą.

ŻUREK WOJCIECH,
Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 15.01.1887 r. w Przyborowie gmina Koszarawa, pow. żywiecki,
mieszkaniec Przyborowa. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie
zginął 23.02.1943 r.
Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

ŻYREK EMIL,
Mieszkaniec Żywiecczyzny, rolnik. Zginął w KL Auschwitz, za uchylanie się
od pracy.
Bibliografia: W. Latkiewicz: Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy. Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985 r.
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Objaśnienia skrótów i przypisów.
1. Provinz Niederchlesien mit Regierungsbezirken Breslau und Liegnitz und dem
Vervaltungssitz in Breslau.
2. Provinz Oberschlesien mit den Regierungsbezirken Kattowitz und Oppeln und
Vervaltungssitz in Kattowitz“.
3. St. Dobosz w swojej książce „Wojna na Ziemi Żywieckiej........“, na s. 42 pisze, że:
„... od stycznia, czyli od momentu, kiedy Śląsk podzielono na dwie prowincje: dolno – i
górnośląską, nadprezydentem Oberschlesien został Gauleiter i zarazem Brigadenfüehrer
SS Fritz Bracht....”.
4. W „Nad Sołą i Koszarawą” nr 20 (75) z 5.10.2001 wymienia się też getto w Suchej
Beskidzkiej; także R. Caputa i I. Jeziorski w „Okruchy Pamięci, z dziejów Żydów na
Żywiecczyźnie”, str.126, mówią o getcie w Suchej
5. Grünfeld’a od nazwiska dawnego właściciela cegielni: Ignatz Grünfeld)
6. Wypis z kroniki szkolnej w Łękawicy prowadzonej przez Mieczysława Cebrata.
7. Wypis z Kroniki gminnej.
8. W różnych miejscach można się spotkać z rózną pisownią tego pseudonimu: „Stasiak”
lub „Stasiek”. Ponieważ był to kapelan oddziału AK, proboszcz parafii Św Floriana w
Zabłociu i udzielił informacji, że własciwie powinno być „Stasiek”.
9. Zob. S. Dobosz Wojna na Ziemi Żywieckiej od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r.
Żywiec 2004 r.
10. W. Zych zmarł w Żywcu 6 października 1972 roku. Pochowany jest na Cmentarzu
Przemienienia pańskiego w Żywcu. Jego życiorys znajdzie czytelnik w Słowniku
biograficznym Żywiecczyzny T.I s.233.
11. Antoni Płanik przeżył wojnę. Zmarł dnia 20.IV.1978 r. Jego życiorys znajduje się w
Słowniku biograficznym Żywiecczyzny. T.s.161.
12. Opr. na podstawie maszynopisu Wojciecha Galicy, który znajduje się w posiadaniu
autora.
13. Wspomina naoczny świadek S. Białożyt.
14. Miał także pseudonimy: „Mściciel”, „Staszek” - żył w Polsce pod zmienionym
nazwiskiem przez prawie 45 lat, a jego koledzy przypuszczali ze przebywa w Anglii lub
w Kanadzie, jak inni jego koledzy z AK.
15. Miał także pseudonimy: „Wilczur”, „Jurek”.
16. Życiorys W. Galicy znajdzie czytelnik w Słowniku biograficznym Żywiecczyzny.
T.I s. 60.
17. Inne źródła podają że dowódcą III Plutonu był sierż. Rudolf Jezutek ps. „Tur”.
18. Dotyczy to dwóch żandarmów: Hempla i Bathelta z posterunku w Gilowicach,
zastrzelonych przez partyzantów AK w Osadzie Olszyny – w Rychwałdzie, w domu
Wincentego Gąsiorka w dniu 8 lutego 1944 r.
19. Czytelników zainteresowanych opisem egzekucji dokonanych przez Niemców w
czasie wojny na Żywiecczyźnie odsyłam do cyklu publikacji na ten temat autorstwa W.
Latkiewicza w „Karcie Groni”.
20. Sylwia Pęksa Prawie Wszystko o Jeleśni, nakładem Urzędu Gminy Jeleśnia,
wrzesień 1985, s. 9.
21. Zdrajca – agent gestapo Stanisław Ryszard Dembowicz pseud. „Radom”, „Bolesław
Śmiały” – posiadał dwa imiona lecz częściej używał imienia Stanisław. Wg J. Niekrasza,
Z dziejów AK na Śląsku, Dembowicz przedstawiał się jako oficer w randze majora oraz
inspektora nigdy nie istniejącego Inspektoratu Oświęcimsko-Bielskiego, potrafił zdobyć
zaufanie księży i kierownictwa żywieckiego ruchu konspiracyjnego. Do pomocy miał
wspólnika Mieczysława Mólkę-Choynowskiego, rzekomego zbiega z KL Auschwitz
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(ucieczka sfingowana przez gestapo). W wyniku ich „działalności” aresztowani zostali
członkowie w Inspektoracie Bielskim ZWZ/AK, głównie w nocy z 25/26.09.1942 r.
Dembowicz, jak i Mólka-Choynowski, zostali skazani przez WSS i zginęli z rąk
partyzantów.
22. Młodzi Polacy i Żydzi – aresztowani bez podania przyczyny, potraktowani jako
więźniowie „Zwangsarbeitslager 50 – Schmelt“ tzw. Akcja Schmelt, osadzeni wpierw w
obozie przejściowym (o rygorze jak w obozach koncentracyjnych) w Klein Mangersdorf
(Magnuszowiczki woj. opolskie), lub do podobozu Altenhein (woj. Opolskie),
Hermansdorf (k.Bolesławca). Następnie przeniesieni do obozu i pracy w: Rattwitz
(Ratowice k.Wrocławia), Markstädt (Laskowice Oławskie). Dalej, przetransportowani w
wagonach kolejowych do Auschwitz - KL Auschwitz III Monowitz i zatrudnieni do
rozbudowy obozu Monowitz III. W marcu (9-go) 1944 r. po rozwiązaniu tzw. obozu
„Zwangsarbeitslager 50 – Schmelt“, gestapo zmieniło zakwalifikowanie więźniów na
cywilów, pod warunkiem podpisania deklaracji o pozostaniu w „dotychczasowym
miejscu pobytu” i pracy - w IG Farben (Interessen Gemeinschaft - Farbenindustrie AG,
kartel chemiczny, który podczas II wojny budował zakłady chemiczne w Oświęcimiu –
Buna Werke). Tam przebywali do zakończenia okupacji.
23. Polenlager nr 10 w Siemianowicach Śl. – mieścił się w zabudowaniach pałacowych i
dworskich Donnersmarcka.
24. Za organizatorów tej pomocy uważa się sierżanta Michała Jakubca oraz ks.
Ferdynanda Sznajdrowicza, proboszcza lipowskiej parafii. W grudniu 1939 r., w wyniku
donosu, o ukrytej broni dowiedziało się gestapo. Oddział Feldgestapo przeprowadził
aresztowania, kolejno: 23 grudnia – 7 osób, 29 grudnia – 9 osób, 2 stycznia – 6 osób, 6
stycznia – 4 osoby, a 10 stycznia – 11 osób. 10 stycznia 1940 r. w więzieniu gestapo w
Żywcu znalazło się łącznie 40 osób, a w tym ks. proboszcz z Lipowej, Ferdynand
Sznajdrowicz. Według świadka pośród ciał w kostnicy znajdowali się jeszcze żyjący
ludzie. Ciała z kostnic wywieziono samochodami Wehrmachtu w niewiadomym
kierunku – istnieją przypuszczenia, że do krematorium w Gliwicach lub do lasu
Panewnickiego. Należy nadmienić, że metropolita krakowski, ks. kardynał Adam
Sapieha interweniował u Niemców w sprawie ks. Sznajdrowicza, jednak bezskutecznie.
25. Egzekucją kierował SS-Obersturmführer Fritzsch, świadkiem był SSUntersturmführer Täger a każdego skazanego rozstrzeliwali dwaj esesmani. Komando
egzekucyjne wystawione do tej egzekucji liczyło 20 esesmanów z batalionu
wartowniczego SS, którego dowódcą był SS-Untersturmführer Täger. Komendant Höss
złożył w tej sprawie krótkie pisemne sprawozdanie inspektorowi obozów
koncentracyjnych z przebiegu egzekucji 40 Polaków, zarządzonej 1 listopada przez szefa
Sipo SD Heydricha. W powiadomieniu dodano informację, że zwłoki rozstrzelanych
zostaną spalone w obozowym krematorium.
26. Potocznie Landratsamt (z niem.) – Urząd Starostwa w okresie okupacji hitlerowskiej.
27. Wykonane przez W. Brassego zdjęcia więźniów - mężczyzn, kobiet i dzieci, ofiar
badań obozowych niemieckich pseudolekarzy, są znane w całym świecie jako dowód
zbrodni hitlerowskich.
28. Słowo „Dienststelle” oznacza: urząd, biuro, placówkę organizacji lub administracji
itp. W tym konkretnym przypadku chodzi o biuro, jakie SS Oberfuehrer Albrecht
Schmelt zorganizował w Sosnowcu, dla realizacji celów „Schmelt – Aktion” (AkcjaSchmelt). Pełna nazwa tego „biura“ – „Dienstelle des Sonderbeauftragten des
Reichsfuehrers SS und Chef der Polizei fuer fremdvoelkischen Arbeiseinsatz in
Oberschlesien, Sosnowitz, Rathaus - Strasse 6.
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29. Opracowanie J. Tucholskiego Mord w Katyniu wyd. 1991 r. s. 421, - na liście
jeńców Starobielska zamieszczona jest informacja: „Janusz Antoni ur. 3.11.1900. ppor.
lub por. piech. rez., 3. p. s. podh. Nauczyciel, p. o. kierownika szkoły powszechnej w
Rycerce Dolnej pow. Żywiec”.
30. Strzelec - Patriotyczne Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej - kontynuator
istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.
31. Dla wyjaśnienia informuję, że na przełomie 1942/43 r. aresztowanych nie
umieszczano w więzieniu śledczym w Mysłowicach gdyż panowała tam epidemia
tyfusu. Aresztowanych wieziono więc wprost do KL Auschwitz, gdzie dla potrzeb
śledztwa – dla Politische Abteilung, wyodrębniono Blok nr 2a, i dopiero po
zakończonym śledztwie następowały formalności rejestracyjne więźnia i przyjęcie do
obozu.
32. Danuta Czech, Kalendarz Wydarzeń w KL Auschwitz, Wyd. PMA-B,1992, str. 612.,
pod datą 31.01.1944 r. zapisała: „Oddział polityczny zażądał auta ciężarowego (LKW)
„Minna”, w celu przewiezienia do Jeleśni 10 więźniów policyjnych skazanych w dniu 27
stycznia podczas nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego Gestapo
katowickiego na karę śmierci przez powieszenie. Byli to Polacy: Józef Górny, Jan Bigos,
Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Laszczak, Józef Szczygliński,
Franciszek Walus, Tadeusz Walus i Władysław Walus”.
33. Wg D. Czech, Kalendarz Wydarzeń w KL Auschwitz, oraz wg tzw. Raportu „W”,
rtm. Witolda Pileckiego: w dniu 25.01.1943 r. przeprowadzono selekcję i wyznaczono
do rozstrzelania 53 więźniów osadzonych w bunkrach na polecenie Politische Abteilung
lub Schutzhaftlagerführera; byli oni podejrzani o nielegalną działalność (przynależność
do organizacji wojskowej) i przygotowywanie ucieczek; wśród wybranych byli
podchorążowie, oficerowie i wyżsi oficerowie oraz przedstawiciele inteligencji.
Rozstrzelano ich pod Ścianą Straceń na dziedzińcu Bloku 11; wśród zamordowanych był
więzień nr 8361, płk Karol Kumuniecki.
34. Blok 2a wydzielony był w tym czasie do dyspozycji Politische Abteilung - na okres
śledztwa więźniów.
35. Do dzisiaj walka w obronie fortu w Węgierskiej Górce określana jest jako
„Westerplatte Południa”.
36. Ta egzekucja odbyła się dokładnie w rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę – użyto po raz pierwszy cichostrzelnej broni małokalibrowej, egzekucję ok. 150
więźniów wykonano na dziedzińcu bloku 11, a jej wykonawcą był Rapportführer
Palitzsch.
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SKRÓCONE INFORMACJE O OBOZACH
Wiele publikacji w sposób bardzo obszerny omawia zagadnienia
powstania i funkcjonowania „fabryk śmierci” – jakimi były obozy
koncentracyjne, więc w moim opracowniu upraszczam to zagadnienie do
niezbędnego minimum. Chcę jedynie w zarysie nawiązać do przyczyn powstania
tych miejsc kaźni i sadyzmu, o ich przeznaczeniu i wreszcie w kilku słowach
nawiązać do nazw poszczególnych obozów (wymienianych w biogramach).
Zaznaczam jednak wyraźnie, że informacje te pochodzą z tak szeroko pojętego
publikatora jakim jest Internet.
Otóż, hitlerowska rasa nadludzi, już w III Rzeszy skutecznie rozprawiała
się z wszelkiego rodzaju oportunizmem początkowo w Niemczech, a następnie
na terenach okupowanych, tworząc rozbudowany system obozów, podobozów,
filii obozów. Izolowane w ten sposób osoby, skupiska ludzkie –
wykorzystywano do niewolniczej eksploatacji fizycznej a także do unicestwiania
przeciwników ideologii hitleryzmu.
Pierwsze obozy hitlerowskie powstały w Niemczech w 1933 r., a
powołane zostały do istnienia na podstawie rozporządzenia z 28.02.1933 r.
(„rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu i państwa” i „rozporządzenie o
zdradzie narodu niemieckiego i przygotowaniu zdrady głównej”), nie liczącym
się z prawem gwarantowanym przez konstytucję i chroniącym wolność osobistą
obywateli niemieckich. Rozporządzenie to zezwalało na aresztowanie i
więzienie bez wyroku sądowego na czas nieograniczony wszystkich
przeciwników hitleryzmu, jako wrogów państwa i narodu.
W pierwszym okresie powstawania obozów, były one zarządzane przez
SA (Sturm-Abteilungen – bojówki faszystowskie). Od czerwca 1934 r. SS
(Schutzstaffeln – formacje ochronne NSDAP) przejęło wyłączny nadzór nad
obozami koncentracyjnymi. W tworzeniu całego systemu obozów współdziałał
aparat polityczny NSDAP, administracja III Rzeszy, policja i Wermacht.
W zależności od funkcji jakie miejsca odosobnienia miały spełniać, były
to: obozy karno-śledcze, „wychowawcze”, karne, obozy pracy, przejściowe,
przesiedleńcze, obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Istniało około 9 tysięcy
obozów i podobozów w okresie 1933-1945. W 1933 r. Formacje SA i SS – przy
współpracy policji, zorganizowały obozy między innymi w Dachau, Berlinie
(Columbia-Haus), Papenburgu, Esterwegen, Kemna pod Wuppertalem,
Sonnenburgu, Lichtenburgu. Później powstały obozy Sachsenhausen,
Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen oraz obóz dla kobiet w Ravensbrück.
Według szacunkowych danych, w latach 1933-1939 więźniami
hitlerowskich obozów koncentracyjnych było 165-170 tysięcy osób, natomiast w
chwili wybuchu wojny w 1939 r., w obozach uwięzionych było około 25 tysięcy
osób. Kierownictwo zarządzające obozami koncentracyjnymi znajdowało się w
latach 1936-1945 w Oranienburgu.
W początkowym okresie, obozy koncentracyjne, tworzone na terenie
Niemiec i Austrii miały charakter karnych obozów pracy (Dachau,
Sachsenhausen, Mauthausen). Od wybuchu drugiej wojny światowej, nastąpiła
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rozbudowa obozów już istniejących na terenie Niemiec, a w miarę
zawłaszczania przez hitlerowców krajów europejskich, tworzono nowe obozy
koncentracyjne. Zmieniał się także ich charakter – z miejsc odosobnienia i
przymusowej pracy, w narzędzie fizycznego niszczenia ludności okupowanych
krajów.
Już w założeniu, osoba przekazana do obozu koncentracyjnego, skazana
była na stopniowane unicestwianie fizyczne i psychiczne – poprzez bicie,
tortury, głodowanie, choróby, poddawanie zbiegom pseudomedycznym, przez
egzekucje. Stąd, niemałą rolę miały przy tworzeniu owych miejsc zagłady takie
kryteria jak bliskość zakładów produkcyjnych, kopalń, kamieniołomów gdzie
można było wykorzystywać więźniów do niewolniczej pracy. Wybierano także
na lokalizację obozów miejsca o szczególnie niekorzystnych warunkach
klimatycznych, sprzyjających wyniszczaniu więźniów – tereny bagniste,
malaryczne, a takimi były np. Auschwitz-Birkenau, Dachau. Przy obozach
koncentracyjnych (Konzentrationslager) tworzono podobozy (Nebenlager,
Aussenlager) i oddziały robocze (Aussenkommando).
Do największych obozów założonych po wybuchu wojny (w 1939 r.)
należały: w 1939 r. – Stutthof, w 1940 r. – Auschwitz-Birkenau, w 1940 r. –
Neuengamme, w 1940 r. –Natzweiler-Struthof, w 1940 r. – Gross-Rosen, w
1940 r. – Bergen-Belsen, w 1941 r. – Majdanek, w 1941 r. – Chełmno, w 1942 r.
– Treblinka II, w 1942 r. – Bełżec, 1942 r. –Sobibór, w 1942 r. – Płaszów, w
1942 r. – `s-Hertogenbosch w Holandii, w 1943 r. – Ryga-Kaiserwald, w 1943 r.
– Dora, oraz: Amersfoort w Holandii, Breendonk w Belgii, Faldstadt w
Norwegii, Horseroed w Danii, w Szawle, w Wilnie i Smoleńsku w ZSRR,
Theresienstadt w Czechach. Poza tym, na terenach okupowanych, przy
siedzibach gestapo (Geheime Staatspolizei, tajna policja polityczna
państwowego aparatu bezpieczeństwa) powstawały więzienia policyjne.
Poza obozami koncentracyjnymi, słynęły z okrucieństwa więzienia, a
takimi na ziemiach polskich był Fort VII w Poznaniu, Pawiak w Warszawie,
Fort VII w Toruniu, Zamek w Lublinie, Rotunda w Zamościu, w Radogoszczy
(dzielnica Łodzi), więzienie Montelupich w Krakowie.
Dosyć duża była różnorodność nazw obozów pracy: karne obozy pracy
(Strafarbeitslager, Straflager), obozy pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager),
karne obozy służby budowlanej (Straflager des Baudienstes), budowy urządzeń
wojskowych (Einsatzlager), obozy dla robotników ze wschodu
(Ostarbeiterlager), obozy przy zakładach pracy (Gemeinschaftslager,
Firmenlager).
Należy także wspomnieć, że istniały obozy dla dzieci i młodzieży – np.
na okupowanych terenach polskich w Łodzi i Potulicach, które niewiele różniły
się od obozów koncentracyjnych stworzonych dla dorosłych. Dzieci były
więzione prawie we wszystkich obozach koncentracyjnych, natomiast dla dzieci
„zaklasyfikowanych” na podstawie badań rasowych jako nadające się do
germanizacji, organizowano obozy germanizacyjne, z których przekazywano je
chętnym rodzinom niemieckim w III Rzeszy.
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Inną formą izolowania osób były obozy jenieckie podległe
Wehrmachtowi (oflag, stalag oraz dulag), jednak i te w większości – wbrew
prawu międzynarodowemu, wykorzystywane były jako ośrodki zagłady.
Pod koniec wojny, aby zniszczyć dowody popełnianych zbrodni przez
„hitlerowską rasę nadludzi”, obozy zagłady oraz obozy koncentracyjne były
likwidowane, a urządzenia niszczone lub rozbierane. Od stycznia 1945 r. tysięce
więźniów zginęło od kul, z zimna i wycieńczenia w czasie ewakuacji więźniów
(tzw. „marsze śmierci”). Tysięce więźniów ewakuowano do obozów
koncentracyjnych w Niemczech, by i tam kontynuować ich mordowanie.
Dokładna liczba więźniów i ofiar hitlerowskich obozów
koncentracyjnych nie jest możliwa do ustalenia, więc przewżnie są to dane
szacunkowe, gdyż hitlerowcom udało się w znacznym stopniu zatrzeć ślady
popełnianych zbrodni.
KONZENTRIATIONSLAGER AUSCHWITZ-BIRKENAU,
Obóz Koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka został założony 27.04.1940
r., był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym – masowej zagłady,
Pierwsze transporty polskich więźniów politycznych z więzień z Generalnej
Guberni, ze Śląska i Wielkopolski przybywały od 14.06.1940 r. Więziono i
zamordowano w nim więźniów 29 narodowości. Na przełomie 1940 i 1941 r.
przeniesiono do KL Auschwitz część polskich więźniów z KL Sachsenhausen,
KL Gross-Rosen, KL Dachau, KL Flossenbürg i innych. Później osadzono w
nim także jeńców radzieckich, Cyganów oraz więźniów innych narodowości. Od
marca 1941 r. obóz rozbudowywano, a od 3.09.1941 r. przeprowadzono w tym
obozie pierwsze próby masowego uśmiercania za pomocą gazu – cyklonem B.
1.10.1941 r. rozpoczęto budowę obozu Auschwitz-Birkenau II. W ciągu
następnych lat obóz był rozbudowywany, składał się z trzech głównych części:
Auschwitz I , Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz. Od 1942 r. obóz
w Birkenau był miejscem największego masowego mordu dokonanego na
Żydach – w ramach hitlerowskiego planu całkowitej zagłady tego narodu.
Birkenau był także największym obozem koncentracyjnym, w którym w
większości drewnianych baraków, jednorazowo przebywało ponad 100 tysięcy
więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych narodowości. 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% osób z
każdego transportu kierowano bezpośrednio na śmierć. (Osób tych nie
wprowadzano w ewidencję obozową – nie oznaczano ich numerami i nie
rejestrowano. Z tego też względu możliwe jest jedynie szacunkowe określenie
globalnej liczby ofiar). Ogólną liczbę ofiar Auschwitz w latach 1940-1945
szacuje się na 1,5 miliona ludzi (niektóre źródła podają 1,5 do 2,5 miliona ofiar).
Do 1943 r. zbudowano w Auschwitz-Birkenau cztery komory gazowe i cztery
krematoria, w wyniku czego liczba mordowanych i spalanych wzrosła do około
20 tysięcy osób na dobę. Z uwagi na „za małą wydajność” – do pierwotnie
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zakładanej, w 1943 r. zwłoki palono także na stosach i w wykopanych do tego
celu dołach. KL Auschwitz-Birkenau był jedynym hitlerowskim obozem
koncentracyjnym, w którym od marca 1943 r. tatuowano więźniom numery
ewidencyjne – na lewym przedramieniu. Niemowlętom oraz małym dzieciom
tatuowano numer obozowy na lewym udzie, zaś jeńcom radzieckim tatuowano
na piersi. W celu większego wykorzystania siły roboczej więźniów oraz
przemysłu III Rzeszy zaczęto tworzyć od 1943 r. obozy filie przy zakładach
przemysłowych, zwłaszcza na Śląsku – największy podobóz w Monowicach.
Powstało 40 filii obozu Auschwitz. Pod koniec 1944 r., w obliczu zbliżającej się
do Oświęcimia ofensywy Armii Czerwonej, władze obozowe przystąpiły do
zacierania śladów swych zbrodni. Niszczono dokumenty, niektóre obiekty
rozebrano, inne spalono lub wysadzono w powietrze. W połowie stycznia 1945
r. wydano rozkaz ostatecznej ewakuacji więźniów i likwidacji obozu. Więźniów
zdolnych do marszu ewakuowano pod koniec stycznia 1945 r. do obozów
koncentracyjnych w Niemczech. 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. 27.01.1945 r. radzieckie wojska 1 Frontu Ukraińskiego wyzwoliły
obóz.
KONZENTRIATIONSLAGER MAUTHAUSEN.
Obóz koncentracyjny Mauthausen Niemcy założyli 8.08.1938 r. w
północnej Austrii, pod Linzem. Podlegało mu kilkadziesiąt podobozów i filii, z
których największym był obóz w pobliskim Gusen – założony w 1940 r.
Więźniowie tego obozu pracowali w kamieniołomach, a także przy budowie
podziemnych zakładów zbrojeniowych. Według szacunkowych ustaleń przez
KL Mauthausen i jego podobozy przeszło 335 tysięcy więźniów różnych
narodowości, z których zginęło około 122 tysiące. 5.05.1945 r. obóz został
wyzwolony przez wojska amerykańskie
KONZENTRIATIONSLAGER RAVENSBRÜCK.
Obóz koncentracyjny Ravensbrück został założony 15.05.1939 r. w
Maklemburgii i był to obóz przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Od kwietnia
1942 r. dokonywano w obozie 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. Według szacunkowych danych przez obóz
Ravensbrück i około 100 jego podobozów przeszło ponad 130 tysięcy kobiet 27
narodowości, z których 92 tysięcy zginęło. W kwietniu 1945 r. Niemcy
przystąpili do pośpiesznej likwidacji obozu i zacierania śladów zbrodni. Część
więźniów ewakuowano do innych obozów koncentracyjnych na zachodzie
Niemiec. 1.05.1945 r. obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną.
KONZENTRIATIONSLAGER BUCHENWALD.
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Obóz koncentracyjny Buchenwald został założony 19.07.1937 r. pod
Weimarem – początkowo nosił nazwę KL Ettersberg. Według szacunkowych
danych przez obóz przeszło 250 tysięcy więźniów różnych narodowości, z
których zginęło około 56 tysięcy, w tym ponad 11 tysięcy Żydów. Nie
rejestrowano liczby rozstrzelanych jeńców radzieckich. 11.04.1945 r. obóz
został wyzwolony przez wojska amerykańskie.
KONZENTRIATIONSLAGER DACHAU.
Obóz koncentracyjny Dachau został założony 22.03.1933 r. na
podstawie zarządzenia H.Himmlera (pierwszy obóz koncentracyjny) – powstał
w Bawarii. 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. Według szacunkowych danych, do 1945 r. przez KL Dachau przeszło
ogółem 160 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 66
tysięcy (w tym 40 tys. Żydów). 29.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez
wojska amerykańskie.
KONZENTRIATIONSLAGER SACHSENHAUSEN.
Obóz koncentracyjny Sachsenhausen został założony we wrześniu 1936
r. w pobliżu Oranienburga. Podlegały mu 53 podobozy na terenie III Rzeszy.
Według szacunkowych danych, przez KL Sachsenhausen i jego filie przeszło
200 tysięcy osób różnych narodowości, z których zginęło około 100 tysięcy.
22.04.1945 r. obóz wyzwoliły oddziały radzieckie.
KONZENTRIATIONSLAGER FLOSSENBÜRG.
Obóz koncentracyjny Flossenbürg został założony w maju 1938 r. w
Bawarii, w pobliżu granicy z Czechosłowacją. Obóz posiadał około 70
podobozów i filii. Według szacunkowych danych, przez które przeszło ponad 80
tysięcy więźniów – liczbę ofiar szacuje się na 73 tysiące. 23.04.1945 r. obóz
został wyzwolony przez wojska amerykańskie.
KONZENTRIATIONSLAGER BERGEN-BELSEN.
Obóz koncentracyjny Bergen-Belsen został założony w październiku
1940 r. w Dolnej Saksonii. W 1945 r., wobec zbliżającego się frontu,
ewakuowano do KL Bergen-Belsen więźniów z innych obozów
koncentracyjnych. 15.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska
brytyjskie.
KONZENTRIATIONSLAGER DORA.
Obóz koncentracyjny Dora został założony we wrześniu 1943 r.
Znajdował się w sztolniach nieczynnej kopalni w pobliżu Nordhausen w okręgu
Halle – na terenie III Rzeszy. Początkowo funkcjonował jako filia KL
Buchenwald, natomiast w 1944 r. uzyskał status samodzielnego obozu
koncentracyjnego. Według szacunkowych danych, przez obóz przeszło około 60
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tysięcy osób, z których zginęło przeszło 13 tysięcy. 11.04.1945 r. obóz został
wyzwolony przez wojska amerykańskie.
KONZENTRIATIONSLAGER STUTTHOF.
We wrześniu 1939 r. został założony w pobliżu wsi Sztutowo pow.
Nowy Dwór Gdański – obóz dla jeńców cywilnych, przeznaczony dla Polaków z
Pomorza. 2.09.1939 r. osadzono w nim 250 więźniów politycznych, ale do
połowy września tegoż roku, uwięziono w nim 6 tysięcy Polaków. W 1942 r.
zmieniono znaczenie obozu Stutthof, przekształcając go w obóz koncentracyjny.
Stworzono też wielką ilość filii obozu (ok 45 filii) – między innymi w Elblągu,
Policach, Gdyni, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Od 1944 r. więźniów
uśmiercano w komorze gazowej. Według szacunkowych danych, przez KL
Stutthof przeszło 110 tysięcy więźniów, zginęło około 85 tysięcy osób. Został
wyzwolony 9.05.1945 r. przez wojska radzieckie.
KONZENTRIATIONSLAGER GROSS-ROSEN.
Obóz koncentracyjny Gross-Rosen został utworzony w maju 1940 r.,
gdy przedsiębiorstwo SS „Deutsche Erd-und Steinwerke” (DEST) zakupiło
kamieniołom granitu w pobliżu wsi Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica). Żeby
zabezpieczyć siłę roboczą do eksploatacji kamieniołomu, 2.08.1940 r. założono
podobóz – obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Oficjalna nazwa brzmiała
obóz pracy Gross-Rosen („Arbeitslager Gross-Rosen”). Pierwszy transport
więźniów przybył z KL Sachsenhausen 2.08.1940 r. Dnia 1.05.1941 r.
Arbeitslager Gross-Rosen przekształcony został w samodzielny obóz
koncentracyjny KL Gross-Rosen i był uważany za jeden z najcięższych obozów
koncentracyjnych. Od października 1941 r. do kwietnia 1942 r. w KL GrossRosen znajdował się także podobóz dla jeńców radzieckich (2,5 tysiąca
więźniów). W 1942 r. KL Gross-Rosen przystąpił do tworzenia podobozów na
Dolnym Śląsku. Ogółem utworzono 106 podobozów, które oficjalnie nosiły
nazwę obozów pracy, a faktycznie były obozami koncentracyjnymi. Według
szacunkowych danych, 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. W lutym 1945 r. rozpoczęto pośpieszną ewakuację
więźniów na zachód. 13.02.1945 r. KL Gross-Rosen został wyzwolony przez
armię radziecką
KONZENTRIATIONSLAGER NEUENGAMME.
Obóz koncentracyjny Neuengamme w pobliżu Hamburga został
założony 4.06.1940 r. – początkowo od 3.12.1938 r. był filią KL Sachsenhausen.
Posiadał około 60 własnych filii przy różnych niemieckich zakładach
przemysłowych w III Rzeszy. Więźniów wykorzystywano jako niewolniczą siłę
roboczą. Według szacunkowych danych, 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.
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KONZENTRIATIONSLAGER MAJDANEK.
Obóz koncentracyjny Majdanek założony w październiku 1941 r. w
południowo-wschodniej dzielnicy Lublina, był obozem dla jeńców wojennych –
konkretniej dla jeńców radzieckich. Miał być obozem dla 20-25 tysięcy
więźniów, w celu zatrudnienia ich w warsztatach budowlanych SS i policji.
Oficjalna nazwa obozu brzmiała Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in
Lublin (Obóz Jeńców Wojennych w Lublinie). Nieoficjalnie jednak, był to od
założenia obóz koncentracyjny - Konzentrationslager der Waffen SS Lublin
(Obóz Koncentracyjny w Lublinie). KL Majdanek był drugim co do wielkości,
po Oświęcimiu – obozem hitlerowskim w Europie. Od wiosny 1942 r. KL
Majdanek stał się także obozem zagłady Żydów. Początkowo masowe egzekucje
więźniów dokonywano w pobliskim lesie, a później w pobliżu krematorium.
Niemcy wybudowali w Majdanku 7 komór gazowych (1942-1943), w których
uśmiercali więźniów Cyklonem-B i tlenkiem węgla. W 1942 r. powstał
specjalny oddział kobiecy, a dzieci przybyłe wraz z matkami przebywały na tym
samym co matki „polu więźniarskim”, ale oddzielone wysokim parkanem.
Według szacunkowych danych, przez obóz przeszło prawdopodobnie około 500
tysięcy osób z 26 narodowości, zginęło około 360 tysięcy, w tym 200 tysięcy
Żydów i 120 tysięcy Polaków. 23.07.1944 r. obóz został wyzwolony przez
wojska radzieckie i 1 armię Wojska Polskiego.
KONZENTRIATIONSLAGER ORANIENBURG.
Obóz koncentracyjny Oranienburg został założony przez SA już w
marcu 1933 r. w centrum miasteczka Oranienburg, w nieużywanych browarach.
W ciągu kilku miesięcy obóz został uznany za państwowy i dotowany z budżetu
państwa, i głównie przeznaczony do przetrzymywania opozycji antyhitlerowskiej z Berlina. W 1934 r. SS postanowiło zamknąć ten obóz – wiązało
się z nieporozumieniami istniejącymi między SS i SA. W związku z tym,
11.07.1934 r. więźniowie zostali przekazani do KL Lichtenberg, a KL
Oranienburg był „obozem rezerwowym”. W mieście Oranienburg SS istniała
centralna inspekcja SS ds. obozów.
KONZENTRIATIONSLAGER PŁASZÓW.
W 1942 r. (jesienią), zarządzeniem władz okupacyjnych, w krakowskiej
dzielnicy mieszkaniowej Podgórze powstał obóz pracy przymusowej dla
ludności żydowskiej ze zlikwidowanego getta w Krakowie. Obóz pierwotnie
nazywał się Barackenbau. Posiadał kilka filii umiejscowionych przy większych
zakładach produkcyjnych – np. Fabryka Naczyń Emaliowanych (należąca do
Oskara Schindlera). W połowie 1943 r. KL Płaszów przekształcono w podobóz
KL Majdanek. Na terenie obozu dokonywano masowych egzekucji więźniów, w
tym z więzień podległych krakowskiemu gestapo (np. Montelupich). Jesienią
1944 roku Niemcy przystąpili do likwidacji obozu, a więźniów przesłano do KL
Auschwitz-Birkenau, KL Stutthof i innych, w których czynne były komory
gazowe.

437

SS SONDERKOMMANDO TREBLINKA.
Karny obóz pracy Treblinka, został założony przez niemców latem 1941
r. – nazywany Treblinka I. Do obozu tego przekazywani byli głównie
mieszkańcy dystryktu warszawskiego. W latach 1941-1944 przez obóz przeszło
10 tysięcy więźniów. Latem 1942 r. w odległości 2 km od karnego obozu pracy
Treblinka I, Niemcy rozpoczęli budowę obozu zagłady Treblinka II. Według
szacunkowych danych, do sierpnia 1943 r. wymordowano w Treblince około
750 tysięcy ludzi, głównie Żydów z Polski oraz między innymi z Austrii, Belgii,
Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i ZSRR.
SS SONDERKOMMANDO CHEŁMNO.
Obóz zagłady Chełmno założony został 7.12.1941 r. w odległośzi 70 km
od Łodzi. Obóz utworzono w starym pałacyku oraz otaczającym go parku i
ogrodzono cały ten teren wysokim parkanem z desek. Przybyli aresztowani na
teren obozu, byli kierowani do rozbieralni, gdzie mieli się przygotować do
„kąpieli i odwszenia” - przed wyjazdem na roboty do Niemiec. Pozorując
przewóz do łaźni samochodem – umieszczano ich w samochodzie-komorze
gazowej, w którym śmierć następowała w ciągu 10-15 minut. Od założenia
obozu zamordowane ofiary grzebano, natomiast od 1942 r. ciała ofiar palono 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 – od marca 1943 do czerwca 1944 obóz był
nieczynny. Wiosną 1944 r. uruchomiono nowo wybudowany obóz zagłady,
posiadający 2 krematoria. Kierowano tam transporty Żydów z likwidowanego
getta w Łodzi. Obóz przestał istnieć w dniu 17.01.1945 r., – w przeddzień
wkroczenia Armii Czerwonej, gdyż Niemcy wysadzili wszystkie obiekty,
zacierając ślady zbrodni.
SS SONDERKOMMANDO BEŁŻEC.
Obóz pracy przymusowej w Bełżcu został założony w 1940 r., i
początkowo przeznaczony był jedynie dla Żydów i Cyganów. Gdy jednak
Niemcy zorientowali się o możliwościach jego wykorzystania, przez pięć
miesięcy – od listopada 1941 r. do marca 1942 r. przekształcano go i służył
wyłącznie do natychmiastowej – masowej zagłady ludzi. SS Sonderkommando
Belzec lub Dienststelle Belzec der Waffen SS istniał jednak krótko bo do
grudnia 1942 r. W ciągu dziesięciu miesięcy istnienia obozu, Niemcy
zamordowali w nim ponad 600 tysięcy osób, w tym około 550 tys. Żydów
polskich (około 300 tys. z dystryktu Galicja) oraz z ZSRR, Austrii, Belgii,
Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii i Węgier. Zginęło tam
również wielu Polaków z pobliskich miejscowości i ze Lwowa, głównie za
pomoc udzielaną Żydom. Od stycznia do lipca 1943 r. obóz był w stanie
likwidacji – zacierano w nim ślady zbrodni hitlerowskich. Na miejscu obozu
zasadzono las, zacierając wszelkie ślady masowej zbrodni.
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- Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum
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