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Słowo wstępne

Od chwili sprowadzenia w 1818 r. batalionu 20 galicyjskiego pułku piechoty im. Księcia 
Pruskiego Henryka (k.u.k. Infanterieregiment „Heinrich Prinz von Preußen” Nr. 20), Nowy Sącz 
stał się miastem garnizonowym. Uzupełnieniem były kolejne dwa bataliony utworzonego 32 c.k. 
pułku piechoty Obrony Krajowej (K.K. Landwehr-Infanterieregiment Neu-Sandez Nr.32), dla któ-
rych w latach 1900-1902 miasto wybudowało nowe koszary przy ulicy Franciszka Józefa.

W obu jednostkach służyli licznie Sądeczanie. W czasie I wojny światowej w 20 pułku 86% 
stanu osobowego stanowili Polacy, a 32 pułk składał się praktycznie z samych Polaków. Pod-
czas wojny światowej 20 pułk należał do najdzielniejszych oddziałów armii austro-węgierskiej, 
walcząc na froncie serbskim, rosyjskim i włoskim w składzie 12 krakowskiej Dywizji Piechoty. 
Nie dziwi więc, że wśród oficerów polskiej narodowości, w tymże 20 pułku, jesienią 1916 r.  
powstała niepodległościowa organizacja „Wolność”, która za cel stawiała sobie dokonanie 
przewrotu wojskowego w dogodnym czasie. W 1917 r. wcielono do pułku byłych legionistów, 
co znacznie przyczyniło się do spotęgowania działań konspiracyjnych. Oficerowie-Polacy,
członkowie organizacji „Wolność”, w tym i legioniści, którzy za działalność wywrotową zostali 
wydaleni z pułku i poprzenoszeni do innych jednostek, nawiązali w Krakowie ścisłe kontakty 
z dowództwem tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, która odegrała rolę koordynatora dzia-
łań. Łącznicy organizacji przybyli do miejsc stacjonowania batalionów, nawiązując kontakt  
z kadrą oficerską jednostek. Komórka POW powstała także w Nowym Sączu. W porozumieniu 
z POW i tajnym Komitetem Obywatelskim, zorganizowano z ochotników Milicję Wojskową. 
Szkolenie było prowadzone w budynku TG „Sokół” i na strychu Domu Robotniczego, ćwi-
czenia terenowe nad Dunajcem i w Zawadzie. Dzięki działalności oficerów zaprzysiężonych  
w organizacji „Wolność”, udało się dokonać przewrotu w jednostce austriackiej stacjonującej 
w Nowym Sączu 31 X 1918 r. 

Rankiem 31 października dokonał się także przewrót w Tarnowie, a w początkach li-
stopada na froncie włoskim, gdzie 20 pułk piechoty walczył nad rzeką Piava. Stamtąd pułk  
w zwartym szyku wycofał się na terytorium Słowenii, gdzie po przeformowaniu go w dwa ba-
taliony, transportem kolejowym przez Lublanę, Graz, Wiedeń, Bratysławę i Bohumin, z bronią 
i pełnym wyposażeniem, dotarł do Polski. 19 XI 1918 r. został entuzjastycznie przywitany na 
sądeckim dworcu. 

Wyczyn był to nie lada, bo poza sądeckim pułkiem, z włoskiego frontu wróciły z bronią je-
dynie 56 wadowicki i 90 jarosławski pułki piechoty i to w mocno osłabionym stanie osobowym.

Rozkazem nr 12 Polskiej Komisji Wojskowej z 1 XII 1918 r. został formalnie utworzony  
1 Pułk Strzelców Podhalańskich. W jego skład weszli żołnierze z tarnowskiego batalionu zapa-
sowego i powracający z frontu włoskiego 20 galicyjskiego pp, którzy 15 XI stawili się w Nowym 
Sączu, rekonwalescenci przebywający w mieście, część oficerów i żołnierzy 32 pułku piechoty 
Obrony Krajowej Neu-Sandez przybyłych z frontu francuskiego oraz ochotnicy z POW i Mi-
licji Wojskowej. Pierwszym dowódcą został najstarszy stopniem kpt. Juliusz Siwak. W stycz-
niu 1919 r. dowództwo przejął ppłk Kazimierz Horoszkiewicz. On to poprowadził pułk przez 
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zawieruchę wojny z Ukraińcami i bolszewikami. Do marca 1920 r. pułk zapisał piękną kartę 
bojową w walkach w Małopolsce Wschodniej (przeciwko Ukraińcom), na Spiszu i Orawie, 
Śląsku Cieszyńskim (przeciwko Czechom) i w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji (wyprawa 
kijowska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa niemeńska).

18 XI 1918 r. pułkowi wręczono chorągiew bojową sądeckich powstańców 1863 r., która 
przeszła z pułkiem szlak bojowy wojny ukraińskiej i bolszewickiej. To zobowiązywało. Towa-
rzyszyła naszym chłopcom w ich szlaku bojowym. Zatknięto ją na Złotej Bramie w Kijowie  
i na murach Brześcia, Grodna i Białegostoku.

Na pamiątkę tych wydarzeń, na sztandarze ufundowanym w 1928 r. przez społeczeń-
stwo Nowego Sącza, Limanowej, Gorlic i Nowego Targu i na odznace pamiątkowej, znalazły 
się nazwy miejscowości o które bohatersko walczył pułk: KIJÓW – BRZEŚĆ – BIAŁYSTOK 
– GRODNO.

8 XII 1920 r. pułk zawitał w Nowym Sączu, przyjęty gorąco na dworcu kolejowym przez 
tłumy sądeczan. W ciągu dwóch lat wojny stracił 13 oficerów i podchorążych oraz 180 sze-
regowych. Rany odniosło 18 oficerów i podchorążych oraz ok. 500 szeregowych. Zdobył 150 
karabinów maszynowych, 1000 ręcznych, 30 dział, 100 koni, 150 wozów, 9 kuchni polowych, 
dwa wagony aparatów telefonicznych, zapasy żywności i amunicji. 42 oficerów i szeregowych 
otrzymało Srebrne Krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari, 66 oficerów oraz 115 szerego-
wych zostało odznaczonych Krzyżami Walecznych.

Szczególnie uroczyście celebrowano obchody święta pułkowego – początkowo w dniu  
6 sierpnia (pamiątka bitwy pod Brześciem), w 1936 r. obchodzonego w dniach 3 i 4 paździer-
nika, a od 1937 r. organizowanego 26 maja. Święto pułkowe finansowała kadra oficerska, opo-
datkowując się na ten cel przez cały rok. Obchodzono także wszelkie uroczystości państwowe, 
jak 3 maja i 19 marca – dzień imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Podhalańskie kapelusze z orlim lub jastrzębim piórem wprowadzono już w 1919 r., a długie 
peleryny zaczęto używać od 1928 r.

Pułk stał się dumą i chlubą miasta Nowego Sącza.

Zakończenie wojny na wschodzie, oznaczało przejście Podhalańczyków do innych zadań. 
Do chwili utworzenia Straży Granicznej pułk otrzymał zadanie ochrony południowej granicy 
państwa. Odcinek był to niemały, bo od Przełęczy Dukielskiej, poprzez Wysową, Tylicz, Mu-
szynę, Żegiestów, Piwniczną, Białą Wodę do Szczawnicy. II batalion skierowano przejściowo do 
Nowego Targu i Krakowa, ale od 1929 r. cały pułk stanął ponownie w Nowym Sączu. W mię-
dzyczasie przeprowadzono reorganizację zwalniając starsze roczniki i tworząc w pułku struk-
turę trójbatalionową z kompaniami: karabinów maszynowych, przeciwpancerną, zwiadowczą, 
administracyjną, plutonami: saperów, łączności i art. Demobilizowani oficerowie i podoficero-
wie przechodzili do służby publicznej w administracji, szkolnictwie i samorządach. Kazimierz 
Horoszkiewicz, dowódca, pod którego komendą pułk przeszedł swój szlak bojowy, awansowany 
do stopnia generała brygady, odszedł na Śląsk. Nowym dowódcą został Jerzy Dobrodzicki. Już  
w 1923 r. pułk został odesłany w Bieszczady, by na terenach od Ustrzyk po Dolinę zwalczać ban-
dy dezerterów, powstałe z unikających poboru do wojska ukraińskich nacjonalistów.

1 psp wraz z 2 psp (z Sanoka) weszły w skład I Brygady Górskiej, a po sformowaniu  
3 psp (Bielsko) i 4 psp (Cieszyn) – tworzących II Brygadę Górską, obie brygady utworzyły 
1 Dywizję Górską (od 1925 r. – 21 DG). Pierwszym dowódcą dywizji został gen. bryg. An-
drzej Galica, rodowity góral, legionista, patron wielu działań gospodarczych, kulturalnych 
i oświatowych, miłośnik góralszczyzny, inicjator wprowadzenia kapeluszy podhalańskich  
z orlim piórem. Kolejnym dowódcą dywizji był w latach 1926-1937 gen. bryg. Zdzisław 
Przeździecki, a od 1937 r. gen. bryg. Józef Kustroń.
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Sztandar powstańców styczniowych, który towarzyszył Sądeczanom w bitewnym szlaku, 
przeszedł w stan spoczynku i został oddany z końcem 1928 r. do Muzeum Wojska Polskiego  
w Warszawie, a 21 X 1928 r. na sądeckim Rynku nowy sztandar z rąk Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Ignacego Mościckiego, odebrał dowódca jednostki.

Od początku istnienia pułku organizowano pracę oświatową, ucząc żołnierzy sztuki pisa-
nia i czytania, prowadząc różnorodne kursy zawodowe i zajęcia dodatkowe z wiedzy o Polsce  
i świecie. Nieocenione zasługi w walce z analfabetyzmem położył ks. kapelan Antoni Miodoń-
ski. W ramach działalności kulturalnej w świetlicy pułkowej pokazywano filmy, działał Teatr 
Żołnierski – w salce domu Sodalicji Mariańskiej (przy dzisiejszej ul. 1 Maja). Kształtowano 
patriotyzm, poczucie więzi z Ojczyzną i regionem. 

Podhalańskie jednostki miały swój niepowtarzalny charakter, a służbę w nich poczy-
tywano sobie za honor. Służba zasadnicza trwała 18 miesięcy, w tym czasie młodych ludzi 
wdrażano do wojskowej dyscypliny. Prowadzono także pułkową szkołę podoficerską, staran-
nie wybierając kandydatów spośród żołnierzy służby zasadniczej. Pułk patronował wiejskim 
szkołom w Obidzy, Chełmcu, Podegrodziu i Trzetrzewinie. Rozwijano działalność sportową, 
szczególnym powodzeniem cieszyło się narciarstwo (doroczne rajdy narciarskie w Tatrach), 
strzelectwo (wysokie lokaty pułku w zawodach okręgowych), piłka nożna, ale także kolarstwo, 
szermierka i boks.

Obecność pułku w mieście, działalność społeczną i kulturalną wojska, odwzajemniali są-
deczanie przyjaźnią i sympatią do „swoich chłopców”. 1 psp otrzymał honorowe obywatelstwa 
Nowego Sącza, Gorlic, Jasła, Limanowej i Nowego Targu. 

Jedną z najlepszych wizytówek była pułkowa orkiestra, początkowo pod buławą por. 
Antoniego Wrońskiego, później por. Władysława Rulca i ostatecznie kpt. Jana Waltera. Za-
liczała się do najlepszych orkiestr wojskowych w Polsce. Uświetniała wszystkie uroczysto-
ści wojskowe, ale także i ważne wydarzenia w mieście. Mieszkańcy miasta mogli słuchać 
występów orkiestry w Parku Strzeleckim i na Plantach. Muzyka towarzyszyła także nabo-
żeństwom odprawianym w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza. Muzycy orkiestry  
w mniejszych składach przygrywali na balach, rautach i festynach w mieście, podczas sean-
sów kinowych, również i poza Nowym Sączem.

W dziedzinie uzbrojenia następowały z biegiem lat zmiany. Austriackie Mannlichery  
i ckm-y Schwarzlose, zastąpiły standardowe w armii Mausery i ckm-y Maxim. W latach 30. na 
uzbrojenie weszły ręczne karabiny maszynowe Browning i ckm Colt-Browning. Pułk posiadał 
także kilka moździerzy, armaty polowe i pod koniec lat 30. dwie armatki przeciwpancerne. 
Latem 1939 r. jako nowinkę pułk otrzymał 29 karabinów przeciwpancernych kb „Ur” kaliber 
7,9 mm, których pociski mogły przebijać pancerz o grubości 30 mm z odległości 100 m. Było 
to uzbrojenie, może na pierwszy rzut oka niezbyt ambitne, ale jednak typowe dla jednostek 
przeznaczonych do walki w warunkach górskich. 

Od wiosny 1939 r. trwały przygotowania w obliczu możliwej wojny. Dowódcą 1 psp 
był wtedy płk dypl. Alfred Krajewski. Kiedy 23 III 1939 r. zarządzono częściową mobili-
zację, zintensyfikowano szkolenie bojowe i roboty fortyfikacyjne. Wykonywano przecinki
leśne, umocnienia na linii Muszyna–Powroźnik–Krynica–Huta–Tylicz, umocnienia punk-
tu oporu „Rytro”, stanowiska broni maszynowej, rowy przeciwpancerne, ustawiono zapory  
i nieliczne zasieki. 

W utworzonej 11 lipca Armii „Karpaty”, dysponującej słabymi siłami rozmieszczony-
mi na odcinku 350 km, 1 psp stanowił trzon obrony 150-kilometrowego odcinka „Słowacja”. 
Wszedł w skład 2 Brygady Górskiej, wspierany przez samodzielny batalion KOP „Żytyń”, ba-
taliony Obrony Narodowej „Nowy Sącz”, „Limanowa” i „Gorlice”, 58 i 205 kompanie asysten-
cyjne, baterię art. górskiej z dwoma armatkami 65 mm, dwa plutony łączności telefonicznej  
i pluton radiotelegraficzny.
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Zgodnie z przydzielonymi zadaniami, 1 psp od czwartku 24 sierpnia 1939 r. prowadził 
mobilizację „kartkową” na wezwania imienne (utajnioną). Mobilizacja alarmowa polegała na 
indywidualnym powołaniu rezerwistów za pomocą kartek. Jednostki mobilizowane w syste-
mie alarmowym podzielone były na grupy ze względu na czas przeprowadzenia mobilizacji od 
momentu jej ogłoszenia. Grupa pierwsza, najszybciej mobilizowana, oznaczona była kolorem 
zielonym. Należały do niej oddziały stacjonujące przy samych granicach. Czas osiągnięcia go-
towości bojowej w tych jednostkach wynosił od 12 do 48 godzin.

Rozpoczął także formowanie batalionów Obrony Narodowej: „Gorlice” (dowódca: kpt. 
Stanisław Czwiertnia), „Limanowa” (dowódca: kpt. Władysław Wojtowicz) i „Nowy Sącz” 
(dowódca: kpt. Ignacy Jeleń). Batalion ON „Nowy Sącz” (typu IV tj. 700 ludzi, 6 ckm i 1 moź-
dzierz) składał się z trzech kompanii: „Nowy Sącz” (dowódca: por. Roman Samogyi), „Kry-
nica” (dowódca: kpt. Stanisław Sołtysiak) i „Grybów” (dowódca: kpt. Roman Zaziemski). 
Bataliony ON nie miały możliwości podjęcia równej walki z dobrze uzbrojonym i wyposażo-
nym przeciwnikiem. Składały się głównie ze starszych wiekiem rezerwistów i młodocianych 
ochotników ze Związku Strzeleckiego. Umundurowanie i oporządzenie posiadali oni w swoich 
domach, a podczas wezwań na zbiórkę alarmową lub krótkie szkolenie okresowe nie rozsyłano 
kart powołania. Wykorzystywano tutaj formę tzw. skrzyknięcia, polegającą na tym, że goniec 
dowódcy kompanii zawiadamiał tylko jednego żołnierza z pięciu mieszkających blisko siebie, 
a ten pozostałych. Do ON należeli wyłącznie żołnierze narodowości polskiej.
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Struktura 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Spośród 90 pułków piechoty istniejących w Rzeczypospolitej w okresie pokoju, 6 stanowiły 
jednostki strzelców podhalańskich. Struktura pułków strzelców podhalańskich nie odbiegała od 
struktury pułku piechoty. W ramach prowadzonej mobilizacji sformowano, zgodnie z planem  
35 rezerwowych pułków piechoty (w tym 3 pułki KOP i dwa Morskie Pułki Strzelców).

Struktura 1 Pułku Strzelców Podhalańskich po mobilizacji wyglądała następująco:

dowództwo pułku:
• dowódca, mający do dyspozycji ordynansa osobistego, luzak (żołnierz opiekował się 

zapasowym koniem dowódcy) i kierowca,
• poczet dowódcy pułku (2 adiutantów, oficer informacyjny, oficer łączności – 

każdemu z nich przysługiwał ordynans osobisty, kierowca motocykla, 2 pisarzy  
i trębacz).

Dowódcy pułku podlegały bezpośrednio:

kompania gospodarcza:
• organa kwatermistrzowskie (kwatermistrz, jego ordynans i 2 pisarzy), 
• rusznikarze (zbrojmistrz i 2 rusznikarzy), 
• warsztaty pułkowe (2 kowali, 2 kołodziejów, 4 krawców i 2 woźniców z wozami ta-

borowymi 2-konnymi),
• sklep polowy (obsługa sklepu i woźnica z wozem taborowym 2-konnym),
• naczelny lekarz pułku (naczelny lekarz pułku i ordynans osobisty),
• patrol sanitarny (4 sanitariuszy),
• wozy sanitarne (2 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi pod sprzęt sanitarny),
• lekarz weterynarii (lekarz weterynarii, ordynans osobisty i woźnica z wozem taboro-

wym 2-konnym pod sprzęt weterynaryjny),
• kapelan (kapelan pułku, ordynans osobisty – pełniący funkcję ministranta i woźnica 

bryczki parokonnej),

pluton łączności dowódcy pułku:
• dowództwo (dowódca, luzak, zastępca dowódcy plutonu – oficer sprzętowy),
• 1. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, 3 telefonistów i woźnica wozu sprzętowego 

– specjalnego pod sprzęt i personel techniczny – taczanki łączności wz. 37),
• 2. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, 3 telefonistów),
• 3. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, 3 telefonistów, woźnica wozu sprzętowego 

– jednokonnej biedki telefonicznej),
• 4. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, 3 telefonistów, woźnica wozu sprzętowego 

– jednokonnej biedki telefonicznej),
• patrol radiokorespondencyjny (dowódca patrolu, 5 radiotelegrafistów i woźnica ta-

czanki wz. 36 z radiostacją typu N 1/T),
• 2 patrole łączności z lotnikiem (dowódca patrolu i 2 sygnalistów),
• patrol kolarzy (dowódca patrolu i 5 gońców),
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pluton pionierów:
• dowódca plutonu i ordynans dowódcy,
• poczet dowódcy (zastępca dowódcy plutonu i podoficer sprzętowy),
• 4 drużyny pionierów (w każdej: dowódca drużyny, zastępca dowódcy drużyny,  

10 pionierów),
• tabor (dowódca taboru, 9 woźniców – 2 wozy sprzętowe, biedka amunicyjna, 6 wo-

zów pod składaną kładkę saperską),

pluton przeciwgazowy:
• dowódca plutonu i ordynans dowódcy,
• poczet dowódcy (zastępca dowódcy, goniec, 4-osobowy patrol zwiadowców gazowych),
• 3 drużyny przeciwgazowe (w każdej: dowódca drużyny, zastępca dowódcy drużyny, 

9 strzelców i woźnica wozu taborowego 2-konnego na sprzęt przeciwgazowy),
• tabor (3 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi),

pluton artylerii piechoty:
• dowództwo (dowódca, ordynans osobisty, luzak),
• poczet dowódcy (zastępca dowódcy plutonu, ordynans zastępcy dowódcy i podoficer

strzelniczy),
• patrol zwiadowczy (podoficer i 3 zwiadowców),
• patrol telefoniczny konny (dowódca, 2 telefonistów),
• patrol telefoniczny pieszy (dowódca, 3 telefonistów, woźnica biedki jednokonnej),
• 2 działony (w każdym: działonowy, jaszczowy, obsługa działa – celowniczy, ładowni-

czy, zamkowy, amunicyjny i 2 wręczycieli; 6 jezdnych),
• tabor (puszkarz – podoficer broni, woźnica wozu narzędziowego 2-konnego),

kompania zwiadowców:
• dowódca kompanii zwiadowców, 
• poczet dowódcy kompanii zwiadowców (dowódca pocztu – obserwator, 2 gońców,  

2 telefonistów, sanitariusz i luzak),
• drużyna gospodarcza kompanii zwiadowców (szef kompanii, podoficer, podoficer

furażowy, podoficer broni, mechanik rowerowy, kancelarista, 3 woźniców z wozami: 
furażowym, amunicyjnym i kancelaryjno–bagażowym, podoficer żywnościowy, star-
szy kucharz, 2 kucharzy i 2 woźniców kuchni polowej 4-konnej i wozu przykuchen-
nego 2-konnego),

• pluton konny (dowódca; poczet dowódcy – zastępca, obserwator i goniec; strzelec wybo-
rowy plutonu; 5 sekcji liniowych, każda w składzie: dowódca sekcji i 5 zwiadowców; 2 sek-
cje rkm, każda w składzie: dowódca sekcji, celowniczy, amunicyjny i 2 koniowodnych),

• pluton kolarzy (dowódca; poczet dowódcy – zastępca, obserwator i goniec; 2 drużyny 
kolarzy, każda w składzie: dowódca drużyny, zastępca dowódcy, karabinowy, celow-
niczy, 2 amunicyjnych i 13 zwiadowców; jeden ze zwiadowców pełnił równocześnie 
rolę strzelca wyborowego plutonu),

kompania przeciwpancerna:
• dowództwo (dowódca, ordynans osobisty, luzak),
• poczet dowódcy kompanii (dowódca pocztu, 2 obserwatorów, 3 gońców),
• patrol sanitarny (podoficer sanitarny i 2 noszowych),
• obsługa zapasowa (podoficer i 5 strzelców), 
• 4 plutony armat przeciwpancernych (w każdym: dowódca, poczet dowódcy – zastępca 

dowódcy, ordynans osobisty, obserwator, goniec; 3 działony przeciwpancerne – do-
wódca, celowniczy, ładowniczy, 4 amunicyjnych i woźnica),
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• drużyna gospodarcza (sierżant-szef, podoficer broni i gazowy, puszkarz, 5 woźniców 
wozów amunicyjnych 2-konnych, podoficer, rymarz, szewc, 2 kucharzy, woźnica 
kuchni polowej 4-konnej, jezdny, 3 woźniców wozów 2-konnych – bagażowego, fu-
rażowego i przykuchennego),

3 bataliony strzeleckie, w każdym:
• dowództwo (dowódca, ordynans osobisty, luzak),
• poczet dowódcy batalionu (adiutant dowódcy batalionu, ordynans adiutanta, obser-

wator-trębacz, pisarz),
• pluton łączności dowództwa batalionu (dowódca plutonu łączności, ordynans, za-

stępca dowódcy plutonu łączności; 5 patroli telefonicznych w składzie – dowódca 
patrolu, 3 telefonistów, woźnica jednokonnej biedki telefonicznej; patrol radiokore-
spondencyjny – dowódca patrolu, 3 radiotelegrafistów i woźnica jednokonnej biedki 
radiowej; patrol kolarzy – dowódca i 3 gońców; patrol łączników konnych – dowódca 
i 2 gońców; patrol łączności z lotnikiem – dowódca i 2 sygnalistów; 2 patrole sygna-
lizacji świetlnej w składzie – dowódca patrolu i sygnalista),

• pluton kwatermistrzowski (płatnik, ordynans, podoficer, pisarz, szewc kwalifiko-
wany, woźnica z 2-konnym wozem płatnika, lekarz z ordynansem; patrol sanitarny 
– podoficer sanitarny i 2 sanitaruszy-noszowych; 2 woźniców wozów sanitarnych  
2-konnych; podoficer broni i gazowy; 3 woźniców wozów amunicyjnych 2-konnych; 
oficer żywnościowy z ordynansem i podoficerem; 2 sekcje taboru żywnościowego 
– w każdej podoficer żywnościowy i 5 woźniców z wozami żywnościowymi 2-konny-
mi; woźnica wozu furażowego 2-konnego; woźnica wozu mięsnego 2-konnego; pod-
oficer taborowy, majster-podkuwacz, podoficer weterynarii, 2 luzaków oficerskich;
stołownia oficerska – kucharz; 3 woźniców wozów taborowych 2-konnych),

• 3 kompanie strzeleckie (dowódca kompanii; poczet dowódcy kompanii – podofi-
cer-obserwator, obserwator, trębacz, 2 gońców; 2 sekcje sanitarne – w jednej podofi-
cer sanitarny i 2 sanitariuszy-noszowych, w drugiej sanitariusz i 2 sanitariuszy-no-
szowych; drużyna gospodarcza – szef kompanii, podoficer broni i gazowy, podoficer,
2 rzemieślników-szewców, kuchnia polowa – 2 kucharzy, jezdny i woźnica kuchni 
polowej 4-konnej, 3 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi – przykuchennym, 
bagażowym i amunicyjnym; 3 plutony strzeleckie, w każdym dowódca, ordynans, 
zastępca dowódcy plutonu, obserwator, strzelec wyborowy plutonu, woźnica bied-
ki amunicyjnej jednokonnej, 3 drużyny strzeleckie, w każdej – drużynowy, zastępca 
drużynowego i 13 strzelców oraz obsługa rkm – karabinowy, celowniczy i 2 amu-
nicyjnych; drużyna granatników – działonowy-dowódca drużyny, woźnica biedki 
amunicyjnej jednokonnej i 2 sekcje granatników – w każdej granatnikowy, celowni-
czy i 2 amunicyjnych),

• kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej (dowódca kompanii; 
poczet dowódcy kompanii – podoficer-obserwator, obserwator-trębacz, obserwator, 
2 gońców; patrol sanitarny – podoficer sanitarny i 2 sanitariuszy-noszowych; obsłu-
ga – dowódca i 5 zapasowych; drużyna gospodarcza – sierżant-szef, podoficer broni
i gazowy, rusznikarz, podoficer gospodarczy, podoficer furażowy, rymarz, 2 szewców, 
kuchnia polowa – 2 kucharzy, jezdny i woźnica kuchni polowej 4-konnej; 6 woźniców 
wozów taborowych – przykuchennego, bagażowego, furażowego i 3 amunicyjnych;  
3 plutony ckm na biedkach, w każdym – dowódca, ordynans, zastępca dowódcy, obser-
wator, oceniacz odległości, pomocnik rusznikarza, 2 woźniców jednokonnych biedek 
amunicyjnych i 3 karabiny maszynowe z obsadą – karabinowy, woźnica, celowniczy, 
taśmowy, pomocniczy i 2 amunicyjnych; pluton ckm na taczankach – dowódca pluto-
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nu, ordynans, zastępca dowódcy, obserwator, oceniacz odległości, pomocnik rusznika-
rza, 2 woźniców jednokonnych biedek amunicyjnych i 3 karabiny ckm na taczankach 
z obsadą – karabinowy, woźnica, celowniczy, taśmowy, pomocniczy i 2 amunicyjnych; 
pluton moździerzy – dowódca plutonu, ordynans, zastępca dowódcy, oceniacz odle-
głości, 2 działony moździerzy, w każdym – działonowy, woźnica jednokonnej biedki 
sprzętowej pod moździerz, woźnica biedki amunicyjnej, celowniczy, ładowniczy, po-
mocniczy, 2 amunicyjnych),

pluton taborów

Stan etatowy pułku wynosił: 91 oficerów, 3212 podoficerów i szeregowych. Uzbrojenie: 2 arma-
ty kalibru 75 mm wz. 02/26 z przodkiem i jaszczami, 9 armatek ppanc. kalibru 37 mm wz. 36  
z przodkiem, 29 karabinów ppanc. wz. 35, 36 ckm wz. 30 lub wz. 08, 6 moździerzy kalibru  
81 mm, 87 lub 85 rkm, 27 granatników, 2821 karabinów i kbk wz. 29 z bagnetem, 201 pistoletów, 
18 bagnetów. Wyposażenie: 664 konie, 116 biedek jednokonnych (67 biedek amunicyjnych,  
37 biedek sprzętowych – pod ckm i moździerze, 3 biedki radiowe, 9 biedek telefonicznych), 
9 taczanek 3-konnych pod ckm, 146 wozów parokonnych (33 amunicyjne, 8 furażowych,  
14 bagażowych, 14 przykuchennych, 18 taborowych, 3 mięsne, 30 żywnościowych, 6 sani-
tarnych, 3 płatnika, 5 łączności, 1 narzędziowy, 1 pod sprzęt weterynaryjny, 2 pod sprzęt 
sanitarny, 6 pod kładkę saperską, 2 sprzętowe), 14 kuchni polowych 4-konnych, 1 bryczka,  
80 rowerów, 1 motocykl z koszem, 1 samochód.

Obrona Narodowa

Poniżej poświecimy trochę miejsca na przybliżenie krótkiej historii, sposobu organizacji 
i wyposażenia formacji Obrony Narodowej.

Analizy wzrostu zagrożenia ze strony sąsiadujących z Polską Niemiec i Związku Sowiec-
kiego, skłaniały do rozbudowy armii. Formowanie nowych regularnych jednostek, ze względu 
na ograniczone środki możliwe do pozyskania z budżetu nie wchodziło w rachubę. W koń-
cu lat 30. XX w. wydatki na rzecz Ministerstwa Spraw Wojskowych pochłaniały ponad 33% 
ogółu wydatków budżetowych, co i tak nie zapewniało pożądanego tempa modernizacji. Stąd  
w połowie lat 30. narodziła się koncepcja utworzenia formacji w oparciu o rezerwy osobowe 
i zapasy wyposażenia i uzbrojenia. W magazynach znajdowała się spora ilość sprawnej broni 
(wraz z zapasem amunicji do niej), wycofanej z jednostek liniowych w ramach przezbrojenia 
armii w ujednolicone modele. 

Autorami koncepcji byli gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba (1886-1947) – komendant Wyż-
szej Szkoły Wojennej, prezes zarządu Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, analityk w General-
nym Inspektoracie Sił Zbrojnych, oraz płk Julian Skokowski (1886-1959) – inspektor główny 
Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i Związku Rezerwistów. Oddziały Obrony 
Narodowej, o charakterze lokalnych oddziałów cywilno-wojskowych, miały być tworzone na 
zasadzie ochotniczego zaciągu i uzupełniane nadwyżkami rezerwistów z terenu, gdzie były 
formowane. W związku z formowaniem tego typu oddziałów w ośrodkach przemysłowych, 
brano pod uwagę także ograniczenie bezrobocia obecnego na danym terenie. Ważnym czynni-
kiem, decydującym o charakterze tych formacji były wymagania stawiane ochotnikom – mieli 
to być obywatele narodowości polskiej nie objęci poborem (a więc nie mogli zostać przyjęci 
przedstawiciele tzw. mniejszości narodowych), nie karani. Organizacją jednostek zajęły się 
poszczególne Dowództwa Okręgów Korpusów, w oparciu o jednostki wojskowe i posiadane 
przez nie zasoby umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia. Podstawową jednostką piechoty 
był batalion, o zróżnicowanej liczebności żołnierzy i różnym wyposażeniu w środki bojowe, 
stąd dokonano podziału na bataliony typu I, II, III, IV i S – forteczne.
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Pierwsze pismo ministra spraw wojskowych z decyzją utworzenia nowego typu jedno-
stek nosi datę 5 XII 1936 r. Pierwsze bataliony i kompanie Obrony Narodowej zorganizowano  
w początkach stycznia 1937 r. przy jednostkach wojskowych. Tak formowane bataliony liczyły 
po dwie kompanie w sile 60-80 ludzi i kompanię ckm w składzie dwóch plutonów – 60 żołnierzy. 
W wyniku pierwszych doświadczeń z formowania ON, drugi etap organizacji ON zapoczątko-
wał dnia 12 III 1937 r. minister spraw wojskowych, który wydał rozkaz o utworzeniu jednostek 
ON (opublikowany w Dodatku Tajnym do Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych nr 3 z 20 III 1937 r.). 

W celu pogłębienia przysposobienia wojskowego obywateli państwa oraz powiększenia po-
kojowego stanu liczebnego wojska zarządzam utworzenie jednostek Obrony Narodowej wg na-
stępujących zasad: I. Jednostki Obrony Narodowej są formacjami wojskowymi zorganizowanymi 
na podstawie terytorialności. II. największą jednostką organizacyjną jest Brygada ON w skła-
dzie: dowództwo brygady, oddział zwiadowców, baterie ewentualnie pluton artyleryjski, 4 lub 
więcej baonów; lub Półbrygada ON w składzie: dowództwo półbrygady, oddział zwiadowców, 
ewentualnie pluton artyleryjski, 2 lub 3 baony. Brygada i półbrygada podporządkowana jest pod 
każdym względem dowódcom korpusów, na terenie których się znajduje. Organem pracy Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych w stosunku do jednostek ON jest szef Departamentu Piechoty Min. 
Spraw Wojskowych [...].

12 VI 1937 r. ukazały się wytyczne Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych do organizacji jednostek ON, uwzględniające już opublikowane postanowienia, określa-
jące nowy sposób organizacji i szkolenia, podano także terminy realizacji czynności organiza-
cyjnych. Rozpoczęcie szkolenia pierwszych jednostek planowano po 20 września tego roku.

Według nowej organizacji największą jednostką Obrony Narodowej była brygada i pół-
brygada. Brygada miała następującą strukturę organizacyjną: dowództwo, oddziały zwia-
dowców, bateria lub pluton artylerii oraz cztery lub więcej batalionów piechoty. Natomiast 
dla półbrygady przewidywano tylko pluton artylerii i dwa lub trzy bataliony piechoty. Struk-
tura organizacyjna batalionu przedstawiała się następująco: dowództwo, drużyna łączności, 
pododdział cyklistów, dwie lub cztery kompanie strzeleckie, pododdział ckm i ewentual-
nie inne pododdziały specjalne. Nie przewidywano skoszarowania oddziałów. Ze względu 
na terytorialność, jednostki te miały dużą sprawność alarmową i w krótkim czasie mogły 
osiągnąć gotowość bojową. Było to istotne zwłaszcza w ważnych z punktu widzenia strate-
gicznego rejonach, szczególnie narażonych na szybką akcję przeciwnika, jak Śląsk, Pomorze  
i obszar nadmorski.

Organizacja batalionów przebiegała w różnym tempie, w zależności od stopnia zaintere-
sowania lokalnych społeczności służbą w tego typu jednostkach i możliwościami zapewnienia 
i skompletowania kadry dowódczej.
W ciągu roku 1937 powołano do życia 5 Brygad ON: 
• Górnośląską (DOK nr V; m.p. Katowice; bataliony – typu III: „Katowice”, „Rybnik”, „So-

snowiec”, „Tarnowskie Góry”, „Zawiercie”, „Chorzów” – typu S; w 1939 r. sformowano 
batalion „Oświęcim” – typu III), 

• Lwowską (DOK nr VI; m.p. Lwów; bataliony – typu I: „Lwów I”, „Lwów II” i „Brzeżany”; 
wiosną 1939 r. włączono bataliony „Sokal”, „Tarnopol” i „Lwów III”), 

• Morską (Obszar Nadmorski; miejsce stacjonowania – Gdynia; bataliony – typu IV: „Gdy-
nia I”, „Gdynia II”, „Kartuzy IV” i „Kaszuby V”), 

• Pomorską (DOK nr VIII; miejsce stacjonowania – Toruń; bataliony – typu II: „Czersk”, 
„Gniew” – zmieniony na „Starogard”, „Kcynia”, „Kościerzyna”, „Nakło” i „Tuchola”; wiosną 
1939 r. została przemianowana na Chełmińską Brygadę ON w składzie batalionów – typu 
IV: „Brodnica”, „Bydgoszcz”, „Jabłonowo”, „Wągrowiec”, typu II: „Kcynia” i „Nakło” oraz 
„Żnin” typu S; z końcem sierpnia 1939 r. sformowano batalion typu IV „Grudziądz”), 
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• Warszawską (DOK nr I; miejsce stacjonowania – Warszawa; bataliony – typu IV: „War-
szawski I”, „Warszawski II”, „Warszawski III”; w 1939 r. kolejne trzy – „Mazury I”, „Mazury 
II” i „Kurpie”).

Oprócz tego przystąpiono do organizacji 4 Półbrygad ON: 
• Grodzieńskiej (miejsce stacjonowania – Grodno; ostatecznie nie doszło do sformowania 

jednostki),
• Karpackiej (DOK nr VI; miejsce stacjonowania – Stanisławów; bataliony – typu I: „Stani-

sławów” i „Stryj; w 1939 r. jeszcze dwa – „Huculski I” i „Huculski II”),
• Podkarpackiej (DOK nr X; miejsce stacjonowania – Przemyśl; bataliony – typu I: „Prze-

myśl” i „Sambor”; w IV 1938 r. przemianowana na Brygadę ON i powiększona o bataliony 
– typu I: „Jarosław”, „Rzeszów” i „Sanok”; w maju 1939 r. powiększona o kolejne bataliony 
– typu IV: „Brzozów”, „Krosno” i „Turka” – typu I), 

• Śląsko-Cieszyńskiej (DOK nr V; miejsce stacjonowania – Bielsko; bataliony – typu III: 
„Bielsko”, „Cieszyn I”, „Cieszyn II”).

W roku 1938 zorganizowano 2 Półbrygady ON: 
• Dziśnieńską (DOK nr III; miejsce stacjonowania – Postawy; bataliony – typu I: „Postawy” 

i „Brasław”), 
• Wołyńską (DOK nr II; miejsce stacjonowania – Lublin; bataliony – typu I: „Chełm”, „Ko-

wel” i „Łuck”).

Wiosną 1939 r. utworzono 5 Brygad ON: 
• Kaliską (DOK nr VII; miejsce stacjonowania – Kalisz; bataliony – typu IV: „Jarocin” – 

zmieniony na „Koźmin”, „Kępno”, „Krotoszyn”, „Ostrów” i „Ostrzeszów”), 
• Podhalańską (DOK nr V; miejsce stacjonowania – Kraków, z chwilą wybuchu wojny 

– Tarnów; bataliony – typu IV: „Gorlice”, „Jasło”, „Limanowa”, „Nowy Sącz”, „Zakopane”  
i „Żywiec”),

• Pomorską (DOK nr VIII; miejsce stacjonowania – Świecie; bataliony – typu II: „Czersk”, 
„Kościerzyna”, „Starogard”, „Tuchola”, „Świecie” – typu IV i „Koronowo” – typu S),

• Poznańską (DOK nr VII; miejsce stacjonowania – Poznań; bataliony – typu IV: „Kościan”, 
„Leszno”, „Oborniki”, „Opalenica”, „Poznań I”, „Poznań II”, „Rawicz” i „Szamotuły”),

• Sieradzką (DOK nr IV; miejsce stacjonowania – Łódź; bataliony – typu IV: „Wieluń I”, 
„Wieluń II”, „Lubliniec” i „Kłobuck”). 

W VIII i IX 1939 r. mobilizowano ostatnią jednostkę tego typu – Dąbrowską Półbrygadę 
ON (DOK nr V; miejsce stacjonowania – Maczki; bataliony – typu IV: „Dąbrowa Górnicza”, 
„Chrzanów” i „Olkusz”).

Obrona Narodowa zmobilizowała do końca wojny obronnej 1939 w sumie 83 bataliony pie-
choty o łącznej liczebności 1600 oficerów i 50 000 podoficerów i szeregowców.

Umundurowanie formacji Obrony Narodowej

Odpowiadało umundurowaniu przyjętemu w piechocie, z drobnymi różnicami. Na koł-
nierzach kurtek i płaszczy, wprowadzono rozkazem ministra spraw wojskowych (Dziennik 
Rozkazów MSWojsk. nr 18/36, poz. 224) biało-czerwone belki. Na naramiennikach kurtek  
i płaszczy noszono oznaki posiadanego stopnia. 

Do ubioru polowego stosowano nie usztywnioną rogatywkę wz. 1938, wprowadzoną roz-
kazem ministra spraw wojskowych (Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 11/37, poz. 139).
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Do ubioru garnizonowego kadra stała jak również oficerowie rezerwy przydzieleni do ON
nosili czapki – rogatywki garnizonowe piechoty z granatowym otokiem i ozdobnym, czerwo-
nym sznurem. Oficerowie dyplomowani przydzieleni do obrony narodowej, na kołnierzach 
kurtek, płaszczy i peleryn sukiennych nosili orzełki oraz sznury naramienne. 

Żołnierze przechowywali mundury w swoich miejscach zamieszkania, zaś broń i pozo-
stałe wyposażenie na najbliższym posterunku Policji Państwowej, bądź w najbliższej jednostce 
wojskowej. W okresie pokojowym do transportu używano wynajmowanych wraz z woźnicami 
zaprzęgów konnych albo samochodów ciężarowych.

Uzbrojenie formacji Obrony Narodowej

Ilość i rodzaj należnego uzbrojenia zależała od typu batalionów ON. Według rozkazu z 27 
IV 1939 r. „Organizacja jednostek Obrony Narodowej” w miejsce dotychczasowych etatów nr 
1 – 4 określonych rozkazem z 12 VI 1937 r. utworzono 12 etatów: 

Nr 1  – Dowództwo Brygady (Półbrygady) Obrony Narodowej bez oddziału łączności – typ I, 
Nr 2 – Dowództwo Brygady (Półbrygady) Obrony Narodowej z oddziałem łączności – typ II, 
Nr 3  – Batalion Obrony Narodowej – typ I,
Nr 4  – Batalion Obrony Narodowej – typ II, 
Nr 5  – Batalion Obrony Narodowej – typ III, 
Nr 6  – Batalion Obrony Narodowej – typ IV, 
Nr 7  – Batalion Obrony Narodowej – typ S,
Nr 8  – Pluton karabinów maszynowych (wchodził w skład batalionu ON typu II i III),
Nr 9  – Działon moździerzy (wchodził w skład batalionu ON typu II i III, jako część plutonu km),
Nr 10 – Pluton przeciwpancerny (wchodził w skład batalionu ON typu IV i S),
Nr 11 – Kompania kolarzy Obrony Narodowej – typu „KS”,
Nr 12 – Kompania kolarzy Obrony Narodowej – typu „K”.

Bataliony typu I składające się z pododdziałów łączności, drużyn ckm i trzech kompa-
nii strzeleckich zorganizowano tylko na Podkarpaciu i na terenach województw wschod-
nich. Miały one charakter pododdziałów wartowniczych i liczyły ok. 400 żołnierzy. Ba-
talion typu II miał zamiast drużyny pluton ckm, jeden moździerz i sekcje granatników  
w każdej z trzech kompanii strzeleckich. W skład batalionu typu III wchodziły plutony: 
ckm, zwiadowców i saperów oraz trzy kompanie strzeleckie. 
Bataliony typu IV składały się z trzech kompanii strzeleckich, plutonu zwiadowców-kolarzy, 
plutonu karabinów maszynowych, plutonu przeciwpancernego, drużyny łączności, drużyny 
pionierów, działonu moździerzy, drużyny gospodarczej i sekcji sanitarnej.

Bataliony forteczne typu „S” były wydatnie wzmocnione w uzbrojenie ckm. Batalion skła-
dał się z trzech kompanii (po 6 ckm w każdej), plutonu dział przeciwpancernych, plutonu bro-
ni towarzyszącej (2 moździerze 81 mm), drużyny pionierów, pododdziału łączności, drużyny 
gospodarczej, pocztu dowódcy batalionu i sekcji sanitarnej.

Kompania typu „KS” składała się z plutonu strzeleckiego, plutonu ckm, pocztu dowódcy 
i drużyny gospodarczej. Natomiast kompania typu „K” miała trzy plutony strzeleckie oraz po-
czet dowódcy i drużynę gospodarczą. Podstawowym środkiem lokomocji dla strzelców były 
rowery. Do przewożenia ckm w kompanii „KS” etat przewidywał 11 motocykli.

Wojenne przydziały formacji Obrony Narodowej

Bataliony Obrony Narodowej, mające za zadanie wspieranie regularnych jednostek 
wojska, zostały na podstawie zarządzenia z 25 VIII 1939 r. w sprawie wykonywania alarmu 
bojowego przez jednostki Obrony Narodowej, przydzielone do poszczególnych armii, gdzie  
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w zależności od potrzeb zostały podporządkowane dywizjom, brygadom kawalerii, oddziałom 
wydzielonym itp. I tak bataliony górnośląskie: „Sosnowiec”, „Zawiercie” i „Oświęcim” utworzyły 
201 pp; bataliony „Katowice”, „Tarnowskie Góry” i „Rybnik” utworzyły 203 pp i dąbrowskie: 
„Dąbrowa Górnicza”, „Chrzanów” i „Olkusz” utworzyły 204 pp, wchodząc w skład 55 DP(rez.),  
6 batalionów pomorskich planowano rozwinąć w Brygadę Strzelców Pomorskich, bataliony 
chełmińskie: „Grudziądz” i „Jabłonowo” utworzyły 208 pp (rez.), bataliony Morskiej Brygady 
ON weszły w skład Lądowej Obrony Wybrzeża, 5 batalionów wielkopolskich włączono do Wiel-
kopolskiej Brygady Kawalerii, bataliony karpackie, podhalańskie i podkarpackie weszły w skład 
1 Brygady Górskiej, 2 Brygady Górskiej i 3 Brygady Górskiej, bataliony śląsko-cieszyńskie: „Biel-
sko”, „Cieszyn I” i „Cieszyn II” utworzyły 202 pp, przekazany do składu 21 DPG, a pozostałe 
zostały przyłączone do poszczególnych wielkich jednostek regularnych Wojska Polskiego – np. 
Grupy Fortecznej Obszaru Warownego „Katowice” powstałej z batalionu ON „Chorzów”.

202 pp, sformowany z batalionów Cieszyńskiej Półbrygady ON, latem 1939 r. został wy-
łączony ze składu 55 DP(rez.) i przekazany do 21 DPG w miejsce 1 psp, oddanego do nowo 
utworzonej 1 Brygady Górskiej.

Podhalańska Brygada Obrony Narodowej

Sformowana w V 1939 r. według etatu nr 6. Siedzibą dowództwa był Kraków, ale tuż przed 
wybuchem wojny zostało ono przeniesione do Tarnowa. Dowódcą został płk Stanisław Porę-
ba-Czuryłło. 27 VIII 1939 r. przydzielono brygadzie trzy plutony artylerii 65 mm. 29 VIII 1939 
r. Biuro ds. Jednostek ON wydało rozkaz w sprawie przeorganizowania dowództw Poznańskiej 
i Podhalańskiej Brygady ON z typu I na typ II. 

Brygada nie wystąpiła jako związek taktyczny, poszczególne bataliony (typu IV) przy-
dzielono w strukturze Armii „Kraków” do 1 Brygady Górskiej (bataliony ON: „Zakopane” 
– dowódca mjr Edward Roth i „Żywiec” – dowódca kpt. Julian Szczerbaniewicz), 2 Brygady 
Górskiej (bataliony ON: „Gorlice” – dowódca kpt. Ignacy Stachowiak, „Limanowa” – dowódca 
kpt. Władysław Wojtowicz i „Nowy Sącz” – dowódca kpt. Ignacy Jeleń) oraz 3 Brygady Gór-
skiej (batalion ON „Jasło” – dowódca kpt. Stefan Borowski). 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 
mobilizował bataliony ON „Gorlice”, „Limanowa” i „Nowy Sącz”.

Struktura dowództwa brygady Obrony Narodowej – typu II formowanych według eta-
tu nr 2.
Stan osobowy wynosił: 2 oficerów zawodowych (dowódca brygady i oficer sztabu brygady), 
1 oficer rezerwy (oficer łączności), 2 podoficerów zawodowych (podoficer kancelaryjno-ad-
ministracyjny, podoficer gospodarczy), 4 podoficerów rezerwy (dowódca drużyny łączności  
i 3 dowódców patroli telefonicznych), 9 szeregowców i 2-7 pracowników kontraktowych (kie-
rowca samochodu i rusznikarze).

Dowódcy brygady podlegały bezpośrednio:

sztab brygady i oficerowie funkcyjni:
• oficer sztabu brygady,
• podoficer kancelaryjno-administracyjny,
• podoficer gospodarczy,
• kierowca samochodu,
• 1-6 rusznikarzy,

oddział łączności:
• oficer łączności,
• dowódca drużyny łączności,
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• 3 patrole telefoniczne (dowódca patrolu, 3 telefonistów),
• woźnica wozu sprzętowego – 2-konnego.

Struktura batalionu Obrony Narodowej – typu IV.

Dla batalionów ON typu IV, wchodzących w skład Podhalańskiej Brygady Obrony 
Narodowej, formowanych według etatu nr 6, stan osobowy wynosił: 4 oficerów zawodo-
wych (dowódca batalionu i dowódcy 3 kompanii), 15 oficerów rezerwy (adiutant dowódcy 
batalionu, lekarz batalionowy, dowódca oddziału zwiadowców, dowódca plutonu ppanc,  
9 dowódców plutonów, 2 dowódców plutonów karabinów maszynowych w 2 i 3 kompa-
nii), 9 podoficerów zawodowych (sierżant-szef batalionu, zastępca dowódcy w plutonie 
przeciwpancernym; sierżant-szef i podoficer broni i gazowy w plutonach gospodarczych
każdej kompanii, dowódca plutonu karabinów maszynowych w 1 kompanii), 129 podofice-
rów rezerwy (11 w dowództwie batalionu, 4 w oddziale zwiadowców, 2 w oddziale pionie-
rów, 8 w plutonie przeciwpancernym, 2 w działonie moździerza, w każdej z kompanii po  
4 w poczcie dowódcy i drużynie gospodarczej, po 8 w każdym z trzech plutonów strzelec-
kich i 6 w plutonie karabinów maszynowych) i 545 szeregowców (po 150 w każdej z kom-
panii, reszta w poczcie dowódcy i służbach batalionowych), oraz 1 pracownik kontraktowy. 
Batalion ON typu IV posiadał na etatowym uzbrojeniu: 3 armatki ppanc., 6 ckm, 306 kb, 
324 kbk, 40 pistoletów i 7 rakietnic sygnalizacyjnych. Wyposażenie w środki transportu: do 
4 motocykli lub łazików, 1 samochód półciężarowy lub ciężarowy, 70 koni i 29 wozów wraz 
z woźnicami cywilnymi, 50 rowerów i 3 kuchnie polowe.

Struktura batalionu Obrony Narodowej po mobilizacji wyglądała następująco:
dowództwo batalionu:

• dowódca, 
• poczet dowódcy pułku (adiutant, pisarz, 2 obserwatorów, goniec i kierowca motocykla).

Dowódcy batalionu podlegały bezpośrednio:
oddział łączności:

• dowództwo (dowódca),
• 1. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, podoficer sprzętowy, 3 telefonistów),
• 2. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, 3 telefonistów),
• 3. patrol telefoniczny (dowódca patrolu, 3 telefonistów, woźnica wozu sprzętowego 

– 2-konnego),
• 2 patrole sygnalizacji optycznej (dowódca obu patroli i 4 sygnalistów),
• patrol kolarzy (4 gońców),

drużyna gospodarcza:
• sierżant-szef batalionu, 
• podoficer gospodarczy,
• 4 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi (wozy: bagażowy, furażowy i 2 amu-

nicyjne),
• lekarz batalionu,
• patrol sanitarny (podoficer sanitarny i 4 sanitariuszy),
• wozy sanitarne (2 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi pod sprzęt sanitarny),

oddział zwiadowców:
• dowódca oddziału zwiadowców, 
• zastępca dowódcy oddziału zwiadowców,
• 3 drużyny kolarzy (dowódca-drużynowy i 9 zwiadowców),
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drużyna pionierów:
• dowódca drużyny pionierów,
• zastępca dowódcy drużyny pionierów,
• 9 pionierów,
• 1 woźnica z wozem taborowym 2-konnym,

pluton przeciwpancerny:
• dowódca,
• poczet dowódcy plutonu (zastępca dowódcy plutonu, podoficer broni i gazowy, ob-

serwator, goniec, 2 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi),
• 3 działony przeciwpancerne (działonowy, celowniczy, ładowniczy, 4 amunicyjnych  

i woźnica),
• działon moździerza (działonowy, oceniacz odległości, celowniczy, ładowniczy, po-

mocniczy, 2 amunicyjnych i 2 woźniców z biedkami sprzętowymi jednokonnymi),
3 kompanie strzeleckie, w każdej:

• dowódca kompanii, 
• poczet dowódcy kompanii (podoficer-obserwator, obserwator, 2 zwiadowców, 3 goń-

ców),
• sekcja sanitarna (podoficer sanitarny i 4 sanitariuszy-noszowych),
• drużyna gospodarcza (sierżant-szef, podoficer broni i gazowy, podoficer gospodar-

czy, 2 kucharzy z kuchnią polową, 3 woźniców z wozami taborowymi 2-konnymi 
– przykuchennym, bagażowym i amunicyjnym),

• 3 plutony strzeleckie (dowódca plutonu, zastępca dowódcy plutonu, goniec, obserwa-
tor, strzelec wyborowy plutonu; 3 drużyny strzeleckie, w każdej: drużynowy, zastępca 
drużynowego i 13 strzelców),

• pluton karabinów maszynowych (dowódca plutonu, zastępca dowódcy plutonu, obser-
wator, oceniacz odległości, pomocnik rusznikarza, woźnica 2-konnego wozu taboro-
wego amunicyjnego; 2 ciężkie karabiny maszynowe z obsadą – karabinowy, woźnica, 
celowniczy, taśmowy, pomocniczy i 2 amunicyjnych).

Mobilizacja pozostałych jednostek przez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich

Poza mobilizacją żołnierzy do 1 psp i baonów ON „Nowy Sącz”, „Limanowa” i „Gorlice”, 
w Nowym Sączu, z rezerw mobilizacyjnych 1 psp utworzono:

• batalion marszowy 1 psp,
• dowództwo grupy kompanii asystencyjnych nr 1,
• batalion asystencyjny nr 55 (kompanie asystencyjne nr 501, 502 i 503; dowódca mjr 

Karol Illig) – dla potrzeb Armii „Kraków” – do składu Grupy Fortecznej Obszaru 
Warownego „Śląsk”,

• dowództwo i I batalion 156 rezerwowego pułku piechoty (ppłk Walerian Młyniec) 
(dowództwo i I batalion – dowódca mjr Karol Różycki) – dla potrzeb 45 DP(rez.)  
w składzie Armii „Kraków”– do zgrupowania 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej,

• samodzielną kompanię karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 52 
(dowódca por. Walerian Sendor), 

• uzupełnienie marszowe samodzielnej kompanii karabinów maszynowych i broni to-
warzyszącej,

• kolumny taborów parokonne nr 509 i 510 – dla Dowództwa Grupy Marszowej 
Służb typ II nr 502 (5 dywizjonu taborów w Bochni) 21 DPG,

• park intendentury typ I nr 502 – dla 21 DPG (dowódca kpt. Stanisław Wojtas),
• Ośrodek Zapasowy 21 Dywizji Piechoty Górskiej (OZ 21 DPG).
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Poszczególne jednostki formowano w różnych częściach miasta i tak np. 55 Batalion Asy-
stencyjny mobilizował się 24 i 25 VIII w budynku Prywatnego Gimnazjum Kupieckiego przy 
ul. Grodzkiej, po czym transportem kolejowym został 26 sierpnia przewieziony do Krakowa, 
156 pp rez. mobilizował się 31 sierpnia – poszczególnymi kompaniami w koszarach 1 psp, 
budynku 1 Gimnazjum i Liceum im. Długosza, innych szkołach na terenie miasta, a także  
w Biegonicach. 

Oprócz mobilizacji prowadzonej przez 1 psp, Rejonowa Komenda Uzupełnień w Nowym 
Sączu mobilizowała batalion wartowniczy nr 56. 5 Szpital Okręgowy w Krakowie miał mobili-
zować szpitale wojskowe typu I w Nowym Sączu i typu II w Krynicy a także pociągi sanitarne 
nr 51 i 52 oraz odkażalnię kolejową nr 51 (tę ostatnią miała prowadzić stacja PKP w No-
wym Sączu). Oddziały PCK w Nowym Sączu i Krynicy zorganizowały stałe punkty sanitarne  
w tych miastach.

Po drugiej stronie granicy, pozycje do ataku zajęły jednostki niemieckiej 1 i 2 Dy- 
wizji Górskiej wspierane przez oddziały słowackiej 1 DP.

Struktura jednostek mobilizowanych przez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich

Batalion marszowy 1 psp. Formowany na stopie wojennej, jako źródło uzupełnień dla pułku. 
Struktura batalionu marszowego 1 Pułku Strzelców Podhalańskich po mobilizacji, przewidzia-
na zgodnie z etatem nr 14, wyglądała następująco:

• dowódca,
• 3 kompanie strzeleckie (w każdej: dowódca kompanii, sierżant-szef kompanii, 2 sa-

nitariuszy-noszowych; 2 plutony strzeleckie, w każdym dowódca, zastępca dowódcy 
plutonu, 3 drużyny strzeleckie; w 1. drużynie – drużynowy, strzelec wyborowy, ce-
lowniczy rkm, 12 strzelców – w tym ordynans i taboryta. W 2. i 3. drużynie – dru-
żynowy, obserwator, 2 celowniczych rkm, 2 granatnikowych i 24 strzelców – w tym 
ordynans i 2 taborytów),

• kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej (dowódca kompa-
nii, sierżant-szef kompanii, 2 sanitariuszy-noszowych, 2 plutony km, w 1. plutonie 
– dowódca, obserwator, 2 karabinowych i 15 strzelców, w tym ordynans dowódcy 
kompanii, ordynans dowódcy plutonu i 2 celowniczych. W 2. plutonie – dowódca, 
obserwator, 2 karabinowych i 15 strzelców, w tym ordynans dowódcy plutonu i 2 ce-
lowniczych. Pluton broni towarzyszącej – dowódca plutonu, obsługa broni towarzy-
szącej – podoficer i 4 strzelców – jeden z nich pełniący funkcję ordynansa dowódcy 
plutonu, 2 celowniczych broni towarzyszącej, 3 strzelców obsługi broni przeciwpan-
cernej, 2 celowniczych broni przeciwpancernej),

• pluton specjalistów, w nim – uzupełnienie plutonów łączności (dowódca plutonu 
łączności – oficer, plutonowy, 3 kaprali – telefonista, telefonista konny i radiotelegrafi-
sta, 5 starszych strzelców – 2 radiotelegrafistów i 3 telefonistów konnych, 14 strzelców 
– 11 telefonistów i 3 telefonistów konnych), uzupełnienie plutonów pionierów i prze-
ciwgazowego (dowódca plutonu pionierów – oficer, 2 kaprali – dla plutonu przeciw-
gazowego i plutonu pionierów pułku, 2 starszych strzelców – jw., 11 strzelców, w tym 
jeden ordynans – 5 dla plutonu przeciwgazowego i 6 dla plutonu pionierów pułku), 
uzupełnienie plutonu artylerii piechoty (oficer baterii, 2 kaprali – zwiadowca i ob-
sługa armaty, 4 st. strzelców – 2 celowniczych armaty i 2 obsługi armaty, 14 strzelców  
– 6 obsługi armaty, w tym ordynans i 8 jezdnych), uzupełnienie kompanii zwiadow-
ców (oficer – dowódca plutonu kolarzy, zwiadowcy konni – kapral i 5 strzelców, zwia-
dowcy kolarze – kapral i 5 strzelców, w tym ordynans), uzupełnienie funkcyjnych  
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i rzemieślników (kaprale – rusznikarz, weterynarz, podkuwacz, pisarz, st. strzelcy  
i strzelcy – podkuwacz, 4 kucharzy, rymarz i 2 szewców).

Stan etatowy batalionu marszowego wynosił 436 żołnierzy, w tym 18 oficerów zawo-
dowych i rezerwy, 49 podoficerów zawodowych i rezerwy, 369 szeregowych. Uzbrojenie:  
216 karabinów z bagnetem, 194 karabinki z bagnetem, 18 bagnetów i 6 szabel.

Jednostki formowane dla 21 Dywizji Piechoty Górskiej

Samodzielna kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 52, – sformowa-
na w pierwszym rzucie mobilizacji powszechnej dla 21 DPG.

Stan etatowy kompanii liczył 191 żołnierzy, w tym 6 oficerów, 185 podoficerów 
 i szeregowych oraz 124 konie. Uzbrojenie, oprócz uzbrojenia indywidualnego: 12 ckm, 2 moź-
dzierze kalibru 81 mm.

Struktura kompanii karabinów maszynowych i broni towarzyszącej:
• dowódca kompanii, 
• poczet dowódcy kompanii – podoficer-obserwator, obserwator-trębacz, obserwator, 

2 gońców,
• patrol sanitarny – podoficer sanitarny i 2 sanitariuszy-noszowych,
• drużyna gospodarcza – sierżant-szef, podoficer broni i gazowy, rusznikarz, podofi-

cer gospodarczy, podoficer furażowy, rymarz, 2 szewców, kuchnia polowa – 2 kucha-
rzy, jezdny i woźnica kuchni polowej 4-konnej, 

• wozy taborowe – przykuchenny, bagażowy, furażowy i amunicyjne, 
• 3 plutony ckm na biedkach, w każdym – dowódca, ordynans, zastępca dowódcy, 

obserwator, oceniacz odległości, pomocnik rusznikarza, 2 woźniców jednokonnych 
biedek amunicyjnych i 3 karabiny maszynowe z obsadą – karabinowy, woźnica, ce-
lowniczy, taśmowy, pomocniczy i 2 amunicyjnych; pluton ckm na taczankach – do-
wódca plutonu, ordynans, zastępca dowódcy, obserwator, oceniacz odległości, po-
mocnik rusznikarza, 2 woźniców jednokonnych biedek amunicyjnych, 

• pluton ckm na taczankach (dowódca, ordynans, zastępca dowódcy, obserwator, 
oceniacz odległości, pomocnik, 3 ckm na taczankach, każdy z obsadą – karabinowy, 
woźnica, celowniczy, taśmowy, pomocniczy i 2 amunicyjnych, 

• pluton moździerzy (dowódca, ordynans, zastępca dowódcy, oceniacz odległości,  
2 działony moździerzy, w każdym – działonowy, woźnica jednokonnej biedki sprzę-
towej pod moździerz, woźnica biedki amunicyjnej, celowniczy, ładowniczy, pomoc-
niczy, 2 amunicyjnych).

Kolumny taborów parokonne nr 509 i 510, – sformowane w pierwszym rzucie mobili-
zacji powszechnej dla 21 DPG.

Stan etatowy jednej kolumny liczył 108 żołnierzy, w tym 1 oficera i 107 podoficerów  
i szeregowych oraz 168 koni i 84 wozy taborowe.
Park intendentury typ I nr 502 – sformowany w pierwszym rzucie mobilizacji powszechnej 
dla 21 DPG.

Struktura parku intendentury po mobilizacji wyglądała następująco:
• komendant parku (podlegał szefowi intendentury 21 DPG),
• poczet komendanta parku,
• drużyna gospodarcza,
• pluton rozdzielczo-eksploatacyjny,
• obora,
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• tabor mięsny,
• rzeźnia,
• spółdzielnia,
• tabor materiałów pędnych i smarów.

Stan etatowy parku liczył 117 żołnierzy, w tym 6 oficerów, 32 podoficerów i 79 szerego-
wych oraz 47 koni, w tym jeden wierzchowy i 46 taborowych. Żołnierze parku uzbrojeni byli 
w 75 karabinów.

Park zgodnie z etatem został wyposażony w 12 wozów taborowych, 10 wozów specjal-
nych i jedną bryczkę oraz trzy samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton, jeden motocykl 
i 18 rowerów.

Ośrodek Zapasowy 21 DPG w Brzeżanach – podległy dowódcy Okręgu Korpusu.
Struktura i obsada dowódcza OZ 21 DPG:

• dowódca – ppłk Zygmunt Bezeg,
• kwatermistrz – mjr Jan Witowski,
• kompania podchorążych – dowódca kpt. Jan Mędala,
• I batalion – dowódca kpt. Jan Kuczek,
• II batalion – dowódca mjr Wacław Bobkiewicz,
• III batalion – dowódca mjr Adam Gruda.

Dla potrzeb Armii „Kraków” zmobilizowano:
batalion asystencyjny nr 55 (kompanie asystencyjne nr 501, 502 i 503; dowódca mjr Karol Illig) 
– dla potrzeb Armii „Kraków” – do składu Grupy Fortecznej Obszaru Warownego „Śląsk”:

• dowództwo,
• poczet dowódcy batalionu,
• pluton łączności dowództwa batalionu,
• 3 kompanie strzeleckie,
• pluton ckm na biedkach, 
• tabor.

Stan etatowy batalionu liczył 12 oficerów, 90 podoficerów i 585 szeregowych. Uzbrojenie, 
oprócz uzbrojenia indywidualnego: 3 ckm, 2 moździerze 81 mm.

Dowództwo i I batalion 156 rezerwowego pułku piechoty (ppłk Walerian Młyniec) 
(dowództwo i I batalion – dowódca mjr Karol Różycki) – dla potrzeb 45 DP(rez.) w składzie 
Armii „Kraków” – do zgrupowania 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej:

• dowództwo,
• poczet dowódcy pułku,
• pluton łączności dowództwa pułku,
• pluton pionierów,
• kompania przeciwpancerna,
• kompania gospodarcza,
• kompania zwiadowców (poczet dowódcy, pluton konny i pluton kolarzy),
• I batalion (poczet dowódcy batalionu, pluton łączności dowództwa batalionu, kom-

panie strzeleckie nr 1-3, 1 kompania ckm),
• tabory pułku.

Stan etatowy dowództwa i I batalionu 156 rez. pp, mobilizowanych w Nowym Sączu liczył 
29 oficerów, 160 podoficerów i ok. 900 szeregowych.
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Obsada personalna jednostek mobilizowanych w sierpniu i wrześniu 1939 r. 
przez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich

1 Pułk Strzelców Podhalańskich

dowództwo
dowódca: płk dypl. Alfred Krajewski; od 10 IX mjr Marian Serafiniuk
1 adiutant: kpt. Józef Nikorowicz
2 adiutant: por. rez. Jan Rzońca
kwatermistrz: kpt. Izydor Templer
oficer łączności: por. Marian Serafin
podoficer żywnościowy: st. sierż. Tadeusz Kuzak
lekarz naczelny: por. lek. Tadeusz Jacenty Michalski
kapelmistrz: kpt. kplm. Jan Walter
tamburmajor: sierż. Mieczysław Janik
kapelan: ks. kpt. rez. Jan Wilk
zastępca oficera mobilizacyjnego: kpt. Wojciech Korsak
oficer taborowy: kpt. Lucjan Niedzielski
szef kompanii – st. sierż. Franciszek Radzik
pluton łączności dowództwa pułku
dowódca: por. Marian Antoni Serafin
zastępca dowódcy: sierż. Stanisław Siedlarz
kompania zwiadowców
dowódca: por. Jan Paluch
szef kompanii, podoficer gospodarczy: plut. Józef Michalik
dowódca plutonu zwiadowców konnych: ppor. rez. Krzysztof Henisz do 10 IX; od 10 IX 
wachm. Roman Burczy
zastępca dowódcy plutonu zwiadowców konnych: wachm. Roman Burczy
dowódca plutonu kolarzy: ppor. rez. Adam Jordan
zastępca dowódcy plutonu kolarzy: kpr. ndt. Zygmunt Kalisz
kompania przeciwpancerna
dowódca: por. Tadeusz Czesław Rekucki
zastępca dowódcy i dowódca 1 plutonu: chor. Marian Wawro
kompania gospodarcza
dowódca kompanii gospodarczej: kpt. kplm. Jan Walter
podoficer gospodarczy: st. sierż. Adolf Sedak
podoficer sanitarny: plut. rez. Władysław Korczak
pluton pionierów
dowódca: por. Marian Gerard Berling
pluton przeciwgazowy
dowódca: NN
zastępca dowódcy: kpr. zaw. Jan Trela

pluton artylerii piechoty
dowódca: por. rez. Jan Szymon Szczerbowski
zastępca dowódcy: plut. pchor. rez. Andrzej Pogorzelski 
szef plutonu: ogn. Bronisław Lukas
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pluton taborów
dowódca: st. sierż. Józef Kącki (zm. 2 XI w Przemyślu wskutek odniesionych ran)
batalion strzelecki I/1 psp 
dowódca: mjr Andrzej Mieczysław Wójcik
adiutant: ppor. rez. Władysław Dura
oficer płatnik: por. rez. Antoni Fyda
oficer żywnościowy: sierż. rez. Jan Antoni Danielski
1 kompania strzelecka
dowódca: por. Kazimierz Sochacki (poległ 16 IX pod Gródkiem Jagiellońskim); od 16 IX ppor. 
Marian Wyrwicz
dowódca 2 plutonu: por. Popiela
dowódca 3 plutonu: ppor. rez. Jan Pawlik (poległ 7 IX w Szymbarku)
szef kompanii: plut. Władysław Leżański
2 kompania strzelecka
dowódca: kpt. Jan Janiczek
szef kompanii: plut. Edward Wnęk
3 kompania strzelecka
dowódca: por. rez. Stanisław Michalik
dowódca 1 plutonu: ppor. Andrzej Skubisz
szef kompanii: st. sierż. Ludwik Skoczeń
1 kompania ckm
dowódca: kpt. Edward Dietrich (do 7 IX), później ppor. Stanisław Węgrecki; po jego zranieniu 
ppor. rez. Ignacy Grzegorzek
dowódca 1 plutonu: ppor. Stanisław Węgrecki, od 7 IX ppor. rez. Ignacy Grzegorzek
dowódca 2 plutonu: ppor. rez. Ignacy Grzegorzek, od 7 IX ppor. rez. Antoni Chrząszcz 
dowódca 3 plutonu: plut. Konstanty Halkowicz
dowódca plutonu moździerzy: ppor. rez. Antoni Chrząszcz
zastępca dowódcy: kpr. Zbigniew Waligóra
szef kompanii: sierż. Jan Tomasz Polański
batalion strzelecki II/1 psp
dowódca: mjr Bolesław Miłek (do 7 IX; od 8 IX kpt. Edward Dietrich; ranny 19/20 IX pod 
Brzuchowicami)
adiutant: ppor. rez. Karol Jarosz
podoficer łączności: sierż. Jan Merena
oficer żywnościowy: por. rez. Mieczysław Michał Dudziński
podoficer żywnościowy: plut.służby stałej Franciszek Tymbarski
lekarz: pchor. Kazimierz Tadeusz Durałowicz
podoficer sanitarny: kpr. Jan Szot
4 kompania strzelecka
dowódca: por. Mikołaj Mach (ranny 19/20 IX pod Brzuchowicami)
dowódca 1 plutonu: ppor. rez. Stanisław Antoni Długosz
dowódca 2 plutonu: por. rez. Józef Stanisław Szewczyk
zastępca dowódcy 3 plutonu: sierż. rez. Franciszek Kociołek 
dowódca pocztu dowódcy: kpr. Stanisław Urbańczyk 
5 kompania strzelecka
dowódca kompanii: ppor. Marian Wyrwicz (do 15 IX)
dowódca 1 plutonu: plut. pchor. Wincenty Galica
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6 kompania strzelecka
dowódca kompani: kpt. Włodzimierz Winiarski
dowódca 1 plutonu: ppor. rez. Henryk Jan Król (poległ pod Dynowem)
dowódca 2 plutonu: ppor. rez. Witold Jan Horain
dowódca 3 plutonu: ppor. rez. Lesław Jan Stanisław Wojtyga
szef kompanii: st. sierż. Julian Siwak
instruktor kompanii: plut. Franciszek Malik
2 kompania ckm
dowódca kompanii: por. Jan Stanisław Kukla
dowódca 1 plutonu: ppor. rez. Andrzej Giełczyński 
dowódca 2 plutonu: plut. pchor. Jan Liptak
dowódca 3 plutonu: por. Włodzimierz Pochwat
szef kompanii: st. sierż. Józef Banach
batalion strzelecki III/1 psp
dowódca batalionu: mjr Marian Michał Serafiniuk (do 10 IX) od 10 IX kpt. Lucjan Świerczewski
adiutant: ppor. rez. Roman Wojnarowski
szef plutonu łączności dowództwa batalionu: plut. Antoni Jakubowski
lekarz: ppor. lek. dr Izrael Sroka
szef kancelarii: kpr. Bernard Ziółkowski
7 kompania strzelecka
dowódca kompani: kpt. Mieczysław Białkowski (poległ 12 IX pod Birczą jako dowódca zaim-
prowizowanej kompanii powstałej z resztek 7 i 9 komp. oraz 8 kompanii ppor. rez. Władysława 
Śmiałka zebranych do szturmu na wzgórze 482 nad Łodzinką Górną. Po śmierci kpt. Białkow-
skiego zaraz na początku, szturm poprowadził ppor. rez. Śmiałek). 
dowódca 1 plutonu: ppor. rez. Wojciech Janusz Markowski
szef kompanii: sierż. Stefan Majcher
podoficer gospodarczy: plut. Mieczysław Ajdukiewicz
8 kompania strzelecka
dowódca kompani: kpt. Lucjan Świerczewski; od 10-12 IX por. Jan Bronisław Humenny; od 12 
IX ppor. rez. Władysław Maksymilian Śmiałek
dowódca I plutonu: por. Jan Bronisław Humenny; od 10-12 IX ppor. rez. Władysław Śmiałek, 
dowódca II plutonu: ppor. rez. Władysław Maksymilian Śmiałek,; od 10 IX ppor. rez. Ol-
szowski
dowódca III plutonu: ppor. rez. Franciszek Ksawery Gach; od 12 IX sierż. pchor. Andrzej Ba-
chleda
szef kompanii: st. sierż. Stanisław Krupski
9 kompania strzelecka
dowódca kompanii: por. Kazimierz Biel (ranny 12 IX pod Birczą)
dowódca 1 plutonu: por. Kazimierz Biel 
dowódca 2 plutonu: ppor. rez. Jan Franciszek Godula
szef kompanii: st. sierż. Bronisław Dobrowolski 
podoficer sanitarny: plut. rez. Jan Filar
sanitariuszka: Barbara Stawska
3 kompania ckm
dowódca kompanii: kpt. Józef Kanikuła
szef kompanii: sierż. służby stałej Piotr Walkowicz (poległ 15 IX pod Sądową Wisznią)
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Batalion marszowy 1 psp
dowódca batalionu: kpt. Edward Dietrich (zamordowany w Charkowie)
1 kompania marszowa
dowódca plutonu: por. Stanisław Węgrecki
pluton ckm
dowódca plutonu: ppor. rez. Jan Juliusz Morawski (?)
dowódca drużyny: kpr. rez. Dominik Nawara 
2 kompania marszowa
dowódca kompanii: ppor. rez. Kazimierz Pagacz
dowódca 1 plutonu: ppor. rez. Neulinger
                                                                                                                                                                     

156 rezerwowy pułk piechoty 
(Uwaga: 1 psp dla 156 pp rez. mobilizował dowództwo, pododdziały specjalne i I batalion)

dowództwo
dowódca pułku: mjr Walerian Młyniec (popełnił samobójstwo 8 IX)
adiutant dowódcy: kpt. Marcin Łyszczarz (poległ 19 IX Narol k. Tomaszowa Lubelskiego) 
kwatermistrz: ppor. rez. Józef Czaporowski
oficer płatnik: ppor. rez. Piotr Gaweł
naczelny lekarz: por. lek. med. Wacław Wołyńcewicz
kompania zwiadowców
dowódca plutonu kolarzy: ppor. Jan Lassota
kompania przeciwpancerna
dowódca: ppor. rez. Władysław Łyżwiński
kompania gospodarcza
dowódca: ppor. rez. Marian Bolesław Blicharczyk
batalion I/156 pp (rez.) 
dowódca: mjr Karol Tomasz Różycki
adiutant dowódcy: ppor. Bujarski
dowódca plutonu łączności dowództwa batalionu: ppor. rez. Adam Kociołek
lekarz: ppor. rez. lek. med. Zdzisław Mromliński

1 kompania
dowódca: por. rez. Stanisław Dzierwa
2 kompania
dowódca: kpt. Julian Bortkiewicz
3 kompania
dowódca: kpt. Franciszek Szczepański
dowódca plutonu: por. rez. Ludwik Blondek
dowódca plutonu: ppor. Stanisław Walenty Nenko (zamordowany w Charkowie)
1 kompania karabinów maszynowych
dowódca: ppor. Miłosław Petruszka
dowódca plutonu: ppor. Władysław Szybisz
dowódca plutonu: ppor. rez. Benon Schwarzbart
dowódca plutonu: ppor. Tadeusz Rożniatowski (poległ 21 IX pod Maziłami pow. Bełżec)
dowódca plutonu taborów: st. sierż. Józef Regiec (poległ 11 IX pod Jaworowem)
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Batalion asystencyjny nr 55

dowódca: mjr Karol Illg
1 adiutant: por. rez. Józef Radwański 
lekarz naczelny: ppor. rez. dr Mohr (poległ 13.09)
pluton łączności
dowódca: st. sierż. pchor. Bolesław Kneć
pluton artylerii piechoty
zastępca dowódcy plutonu: plut. Ferdynand Kumorek
pluton pionierów
dowódca plutonu: por. rez. Marian Fiszer
zastępca dowódcy: plut. Ferdynand Kumorek (poległ pod Dachnowem)
podoficer broni: plut. rez. Henryk Mikuła
1 kompania strzelecka (501)
dowódca: por. rez. Józef Piekarz
2 kompania strzelecka (502)
dowódca: ppor. rez. Mieczysław Rożniatowski
3 kompania strzelecka (503)
szef kompanii: ? Gruca
pluton ckm

Samodzielna kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 52
dowódca batalionu: por. ? Szyndor
1 kompania strzelecka
szef kompanii: plut. Władysław Sokołowski
kompania taborów
dowódca: por. rez. Adam Chwalibóg 
2 kompania strzelecka
3 kompania strzelecka
1 kompania ckm
                                                                                                                                                                     

Batalion Obrony Narodowej „Nowy Sącz”

dowódca batalionu: kpt. Ignacy Jeleń
adiutant: por. rez. Stefan Krajewski
podoficer taborowy: plut. Władysław Kubowicz
1 kompania „Nowy Sącz”
dowódca: por. Roman Somogyi
lekarz: Mieczysław Franciszek Dukiet
szef kompanii: st. sierż. Michał Węgrzyn
podoficer prowiantowy: plut. Tadeusz Wójcik
2 kompania „Grybów”
dowódca: kpt. Roman Zaziemski
szef kompanii: st. sierż. Jan Kiełbasa
szef kuchni: plut. Maksymilian Jasiński
3 kompania „Krynica”
dowódca: kpt. w st. spocz. Stanisław Sołtysiak; później ppor. rez. Andrzej Nowikow (poległ 
13.09. pod Birczą)
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dowódca I plutonu: sierż. pchor. Leon Jasiński (poległ 7 IX w Korczynie)
dowódca II plutonu: ppor. rez. Andrzej Nowikow
szef kompanii: plut. Maksymilian Tyszler
pluton ckm
dowódca plutonu: plut. rez. Walenty Małek
pluton moździerzy
dowódca: plut. rez. Stanisław Łukasik: 
                                                                                                                                                                     

Batalion Obrony Narodowej „Gorlice”

dowództwo
dowódca batalionu: kpt. Stanisław Czwiertnia (poległ pod Krościenkiem); od 7.09. por. rez. 
Jan Pabis
szef służby zdrowia: por. rez. Leon Siewierski
podoficer gospodarczy: plut. rez. Kazimierz Tomasik
szef batalionu: st. sierż. ? Bielakiewicz
szef kuchni: plut. ? Zajdel
1 kompania strzelecka „Gorlice I”
dowódca kompanii: kpt. Józef Fryzel (zaginął pod Krościenkiem); od 9.09. kpt. Sokołowski
adiutant: kpt. Sokołowski
dowódca I plutonu: ppor. Kazimierz Ryndak
dowódca II plutonu: ppor. Orłowicz
dowódca III plutonu: ppor. rez. Tadeusz Mołodecki
2 kompania strzelecka „Gorlice II”
dowódca: por. rez. Jan Pabis (do 7.09; poległ pod Samborem)
adiutant: ppor. rez. Tadeusz Galiński
szef kompanii: plut. Franciszek Leśniak
dowódca I plutonu: ppor. Paweł Niedermajer
dowódca III plutonu: ppor. Filipek
3 kompania strzelecka „Biecz”
dowódca: ppor. rez. Mieczysław Burczyk
dowódca I plutonu: ppor. rez. Filip Cichowski
4 kompania strzelecka (Ochotnicza)
dowódca: ppor. Adam Marcinkiewicz
zastępca dowódcy: ppor. rez. Adam Szatko
szef kompanii: ? Ćmikiewicz
pluton ckm
zastępca dowódcy: kpr. rez. Stanisław Kopcoń
pluton kolarzy: por. rez. Klemens Jurek
pluton zwiadu
dowódca: plut. rez. ? Kuźma
                                                                                                                                                                     

Batalion Obrony Narodowej „Limanowa”

dowództwo
dowódca batalionu: kpt. Władysław Wójtowicz
adiutant: ppor. rez. Kazimierz Mamak (poległ 6.09. w Ropie); ppor. rez. Jan Miśkowiec (zmarł 
24.09. we Lwowie w wyniku odniesionych ran)
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oficer płatnik: ppor. rez. ? Zieliński
szef batalionu: st. sierż. Józef Potoczek
kancelaria batalionu
szef kancelarii: st. sierż. Stanisław Cyprian
dowódca plutonu ochrony sztabu: ppor. rez. Antoni Surdziel
1 kompania strzelecka „Stary Sącz”
dowódca: kpt. ? Skibiński
dowódca II plutonu: ppor. rez. Stanisław Frączek
dowódca III plutonu: ppor. rez. Marek Jędrzejowski
dowódca plutonu CKM plut. rez. Józef Sutkowski
2 kompania strzelecka „Limanowa I”
dowódca: por. Stanisław Ziemba
zastępca dowódcy kompanii: por. Jan Czeczotko
dowódca plutonu łączności: plut. Jan Szewczyk
dowódca drużyny zwiadu rowerowego: plut. rez. Ludwik Kęska
3 kompania strzelecka „Limanowa II”
zastępca dowódcy kompanii: ppor. rez. Władysław Stanisław Klasura (ranny pod Kadczą, 
zmarł w Jarosławiu)
pluton ckm
dowódca I plutonu: chor. Teodor Jankowiak
szef kompanii: chor. Teodor Jankowiak
pluton przeciwpancerny
dowódca: pchor. Antoni Kurdziel
pluton moździerzy: 
dowódca: plut. Michał Pasyk
                                                                                                                                                                     

Ośrodek Zapasowy 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Brzeżanach
dowódca: ppłk Zygmunt Bezeg
oficer gospodarczy, szef intendentury: kpt. Marian Pachoń
oficer żywieniowy: ppor. rez. Władysław Lesiak
oficer mobilizacyjny: kpt. Jan Kuczek
dostawca żywności: st. sierż. rez. Jan Twardowski
kwatermistrz – mjr Jan Witowski,
kompania podchorążych – dowódca kpt. Jan Mędala,
I batalion – dowódca kpt. Jan Kuczek,
II batalion – dowódca mjr Wacław Bobkiewicz,
III batalion – dowódca mjr Adam Gruda.

Poniżej przedstawiamy w formie krótkich biogramów, dane oficerów i żołnierzy, którzy 
byli mobilizowani przez 1 psp w sierpniu – wrześniu 1939 r. – owoc wieloletniej pracy Autora. 
Nie są to, ze względów oczywistych, dane wszystkich osób, które zasiliły szeregi jednostek for-
mowanych w ramach mobilizacji przez sądecki 1 psp, mogą występować błędy w biogramach 
ze względu na trudności w dostępie do informacji, jednak jest to pierwsze tego typu opraco-
wanie w historiografii sądeckiej. 
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A

ABLÖSER LEOPOLD, ur. 18 VII 1915, Nowy Sącz, tam zam., ul. Czarna 1, żonaty; strz. 
We IX 1939 pełnił służbę wojskową w 1 psp.

ABRZIK JAN, ur. 11 V 1899, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Antoniego i Ludwiki Wan-
ticz; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Dość wcześnie związał się ze SL. Jako jego wypróbowany działacz został  
w 1926 wybrany prezesem tej organizacji w swojej miejscowości. Zmob. 24 VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk, po rozbiciu oddziału, przekroczył granicę 
państwową. Internowany w obozie na Węgrzech, skąd powrócił do domu w 1940. Przez całą 
okupację, a także w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. 8 X 1968 i spoczywa na 
cmentarzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, zmarli, t. 3, poz. 273]

ADAM PIOTR, strz. We IX 1939 żołn. 8 ks psp, z którą wyruszył na front jako goniec 
kompanijny. Podczas walk pod Birczą 12 IX został ciężko ranny w czasie ataku na bagnety 
(seria z km zdruzgotała mu ramię). [P1P, s. 102]

ADAMCIO SZYMON, ur. 9 VI 1916, Kwiatoń, pow. gorlicki, s. Jana i Justyny Muczek; 
strz., kierowca. W służbie wojskowej od III 1939 w 8 ks 1 ps. Po wybuchu wojny skierowany 
na front pod Grybów. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niemieckiej. W czasie 
przeprowadzania jeńców do obozu przejściowego Sanok zbiegł i powrócił do domu. Ochot-
niczo zgłosił się 20 V 1944 w szeregi Armii Czerwonej, gdzie otrzymał przydział do 224 Sa-
modzielnej Kompanii Fizylierów. Brał udział w walkach o Pragę. Po zakończeniu wojny wraz 
ze swoją kompanią stacjonował w Stanisławowie. Tu zastała go 28 XII 1945 demobilizacja. 
Po zwolnieniu z wojska powrócił do kraju. Odzn. medalami: „Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 6 VIII 2000 i spoczywa na cmentarzu w Kry-
nicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, A 3/105]

ADAMCZYK AUGUST, ur. 28 V 1906, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii, żo-
naty, miał 3 dzieci; plut. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 1 VI 1928 do IX 1929 w 6 psp  
(w Stryju), w czasie której ukończył szkołę podoficerską. W V 1939 został powołany w szeregi 
ON i skierowany na ćwiczenia rezerwy. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. W czasie walk o Birczę został ranny  
w bok odłamkami granatu. Umieszczony w szpitalu polowym w Sądowej Wiszni, gdzie dostał 
się do niewoli niem. Wobec zagrożenia wywozem do stalagu zbiegł, po czym powrócił do 
domu. Zm. 30 X 1985 i spoczywa na cmentarzu w Tyliczu. [ZKRPiBWP, A 73/45]

ADAMCZYK BRONISŁAW, ur. 18 IV 1919, Gorlice, s. Franciszka i Anieli Oraczew-
skiej; strz., ekonomista. Po szkole powszechnej rozpoczął naukę w 3-letniej Szkole Handlowej 
w Jaśle, którą jednak przerwał po pierwszym roku z powodu trudności finansowych rodziny.
Następnie kontynuował edukację w Szkole Zawodowej w Gorlicach, ucząc się ślusarstwa. Po 
jej ukończeniu rozpoczął praktykę w fabryce „Glinik”. Wcześniej jako uczeń wstąpił 16 IX 1936 
w szeregi WFiPW. Tam po 3 latach przynależności zdobył 1 V 1939 świadectwo II stopnia. 
Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie nadal przechodził przeszkolenie wojskowe między 
innymi na obozie w Małastowie. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył 
na front do Małastowa. Stąd też rozpoczął swój wrześniowy szlak. Pod wpływem siły niem. 
uderzenia, wycofał się wraz z kolegami w kierunku Krosna. Pisał: Nasza 4 kompania została 
rozbita pod Krościenkiem, a resztki z niej przechodzą pod inne dowództwo. Maszerujemy dniami 
i nocami, niekiedy otoczeni przez wroga, zmuszeni byliśmy przebywać w lasach po kilkanaście 
godzin, pozbawieni żywności i wody. Tak maszerowaliśmy przez Lesko, Ustrzyki Dolne, Sambor. 
Po kilku niepomyślnych dla nas potyczkach z wrogiem, wycofujemy się pod Stary Sambor, gdzie 
na wzgórzu we wsi Strzelbice dochodzi do otwartego, lecz jakże bezsilnego zmagania z wielokrot-
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nie silniejszym zmotoryzowanym, posiadającym pełne wyposażenie techniczno bojowe nieprzy-
jacielem. Po parogodzinnej bardzo nierównej walce, zostaliśmy otoczeni, rozbrojeni i wzięci do 
niewoli. Do rana następnego dnia przebywamy w wiosce, a następnie zaprowadzeni nas konwo-
jujących Niemcy do miasteczka Stara Sól. Tu zamknięci w pomieszczeniach jednego z budynków, 
więzieni byliśmy przez tydzień, bez pożywienia. Jedynie ludność cywilna powodując się litością, 
dostarczała nam codziennie dwa wiadra zupy i parę bochenków chleba. Ta ilość na 60 osób miesz-
czących się w jednej celi, wystarczała zaledwie dla każdego na parę łyżek i kęs chleba. Następnie 
przeprowadzili nas przez Dobromil, Przemyśl, Jarosław i tu załadowali do pociągu towarowego 
idącego do Rzeszy. Podczas tego transportu zbiegł w okolicach Tarnowa wraz z Henrykiem 
Przybyłowiczem i w XI powrócił do domu. Tu wespół z braćmi uruchomił sklep towarów mie-
szanych. Po jego likwidacji w I 1940 rozpoczął pracę jako ślusarz w Fabryce Maszyn „Glinik”. 
Jednak jesienią został wcielony do formacji Służby Budowlanej (Baudienst) i skierowany do 
kamieniołomu, a następnie do remontu drogi. Przeniesiony w VII 1942 do krakowskiej firmy
Józefa Klaga, pracował przy fortyfikacji tego miasta. Zawarł związek małżeński 30 I 1944. Po 
zakończeniu okupacji został w I 1945 pracownikiem odcinka drogowego PKP Kraków-Pła-
szów. Począwszy od 1 IX 1948 był sprzedawcą w sklepie detalicznym Centrali Handlowej Prze-
mysłu Skórzanego w Gorlicach. Od 13 III 1951 był zaopatrzeniowcem Warsztatów Szkolnych 
gorlickiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przeniesiony 31 I 1973 do Samodzielnego Oddzia-
łu Wykonawstwa Inwestycji przy Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, skąd  
w 1984 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPi-
BWP NS, A 5; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Materiały historyczne, poz. A 3; świadek Romana Hajduka]

ADAMCZYK JAN, ur. 29 IX 1899, Łęka pow. nowosądecki, ż. Maria Pres; strz. rez., rolnik. 
Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Siedlcach, pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w 1918 do służby wojskowej w 1 psp, po czym wyruszył na front 
ukraiński. Przeniesiony w 1920 do V Dywizjonu Taborów, w szeregach którego brał udział  
w wojnie z Rosją Sowiecką. Zmob. w VIII 1939 do bON, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd w 1941 powrócił do domu. W czasie 
okupacji pracował jako rolnik. W 1945 został sołtysem Łęki. [APNS, Gromada Korzenna, t. 18; Akta oso-
bowe sołtysów]

ADAMCZYK JAN, ur. 2 IV 1911, Łącko, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Marii Lipień, 
żonaty; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 31 X 1932 w 4 psp w Cieszynie, a następ-
nie od 9 III 1933 do 15 IX 1934 kontynuował ją w 3 bsap KOP. Powołany 26 VI 1938 na 5-ty-
godniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 5 bsap w Krakowie. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie działań 
wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach pod Dębicą do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Łańcut, skąd w czasie transportu do stalagu wraz z kilkoma innymi 
jeńcami zbiegł koło Bochni, po czym powrócił do domu. Aresztowany w XII 1939 w Starym 
Sączu przez gestapowca Lawitschkę i osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd po miesiącu 
został zwolniony. Wstąpił w szeregi ZWZ 16 I 1940 po zaprzysiężeniu przez por. Piksę, gdzie 
pod pseud. „Poręba” gromadził broń, kolportował podziemną gazetę „Polska Zbrojna” i „Pol-
ska Żyje”, oraz wiadomości radiowe. W II 1941 został ponownie aresztowany przez gestapo, za 
przynależność do podziemnej organizacji. Osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd został 
zwolniony 31 III 1941 wobec braku dowodów winy. Po powstaniu oddziałów leśnych wstąpił 
do AK (placówka „Soból”), gdzie przewoził broń oraz uczestniczył w przejęciu alianckiego 
zrzutu w Szczereżu. Zm. 1 XI 1988. [ZKRPiBWP NS, A 8/52]

ADAMCZYK JÓZEF, ur. 3 XI 1911, Nowy Targ, s. Jakuba i Antoniny Jachimiak, kawa-
ler; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od IX 1932 do III 1933 w 1 psp, a następnie do 27 
III 1934 w Kompanii Administracyjnej WP Warszawa. Zmob. 1 IX 1939 do bON „Limanowa”,  
z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Prze-



31

myślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Zm. 8 VIII 1996 i spoczywa na cmenta-
rzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, A 104/84]

ADAMCZYK STANISŁAW, ur. 11 XI 1909, Gołkowice Dolne, pow. nowosądecki, syn 
Józefa i Zofii Leszko; robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom 
w gospodarstwie. W wieku 20 lat został zatrudniony w tartaku. Odbywał służbę wojskową. 
Po przejściu do rez. pracował u zamożnego gospodarza jako fornal, a następnie pomocnik 
murarski i robotnik przy regulacji rzeki w Gołkowicach. Po zawarciu związku małżeńskie-
go pracował przy budowie studni. Powołany w VII 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp,  
w czasie których wybuchła wojna. Swój udział we wrześniowej batalii zakończył pod Lwowem, 
po czym powrócił do domu, gdzie wcześniej zamordowano mu żonę Józefę Hajduk i spalono 
dom. Następnie został aresztowany jako zakładnik. Po odzyskaniu wolności pracował u go-
spodarzy, wychowując jednocześnie 3 dzieci. Po zakończeniu wojny zatrudnił się w budownic-
twie, po czym zawarł ponownie związek małżeński. Ponieważ został wyrzucony z domu który 
zajmował, wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie był dozorcą w Rejonie PKP. [ANNS, ZNTK, Tecz-
ka personalna, życiorys poz. 1089]

ADAMCZYK TOMASZ, ur. 14 XI 1916, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Antoniego  
i Marii Mastalskiej; strz., rolnik. W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył na front pod Grybów jako obsługujący rkm. W czasie działań wojennych przekro-
czył granicę węgierską. Internowany w obozie Mosonmagyaróvár, skąd zbiegł i przez Jugosła-
wię przedostał się do Francji. Tam wstąpił w szeregi WP. Brał udział w wojnie francusko-nie-
mieckiej, w czasie której dostał się do niewoli. Osadzony w stalagu, skąd po 3-miesięcznym 
pobycie zbiegł. Ujęty w X 1940 ponownie trafił do stalagu, w którym przebywał do końca 
wojny. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1939-1945”, „Za udział w wojnie obronnej 1939” 
oraz „Odznaka Grunwaldzka”. [ZKRPiBWP NS, A/17]

ADAMOWICZ JÓZEF, ur. 10 I 1906, Rupejka (Rosja), s. Antoniego i Justyny; kpr., urzęd-
nik skarbowy. Prawdopodobnie absolwent Gimnazjum Handlowego we Lwowie. Służbę wojsko-
wą pełnił od 18 X 1928 do 21 X 1929. Tuż przed wybuchem wojny był funkcjonariuszem Straży 
Granicznej w Żegiestowie. Zmob. do 1 psp 1 IX 1939 i tutaj przydzielony do 57 bw mjr. Staraka, 
z którym wyruszył na front. Jednak jego wrześniowy szlak jest nieznany. Aresztowany 17 I 1941 
za przynależność do ZWZ i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony 10 III 1942 do 
Tarnowa, skąd transportem z dnia 11 VII 1942 wysłano go do KL Auschwitz (nr obozowy 59512). 
Tam pracował w komando „Soła”, a od XI 1942 w „werk malarnia”. W I 1943 poważnie zachorował 
na różyczkę i czerwonkę, po czym leżał w lazarecie obozowym. Miesiąc później przydzielony do 
komanda w 15 bloku. Wysłany 10 III 1943 do KL Neuengamme (nr obozowy 18703) i przydzie-
lony do pracy w cegielni. Przekazany następnie 4 VIII 1943 do podobozu Hannover-Stöcken, 
gdzie zajmował się produkcją części akumulatorów do samolotów. Wobec zbliżającej się ofensywy 
alianckiej ewakuowany z obozu 6 IV 1945 do Belsen, gdzie też odzyskał wolność. Zm. 31 XII 1978 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu (kw. 55). [ZKRPiBWP, A 1/6]

ADAMOWICZ WŁODZIMIERZ, ur. 10 I 1913, Muszynka, pow. nowosądecki, s. Ana-
stazego i Eufrazyny Kopczy; strz. rez., dorożkarz. Służbę wojskową pełnił od 17 II 1936 do  
18 IX 1937 w 1 psp. Dwukrotnie powoływany na ćwiczenia rez. do macierzystego pułku:  
w IV 1938 na 4 tygodnie, a następnie w VIII 1938 na 7 tygodni. W czasie tych ostatnich ćwi-
czeń brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. 
Po rozbiciu swojego oddziału, został 18 IX wcielony do GO „Stryj” gen. Dembińskiego. Wraz 
z nią przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie w Miskolcu, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. rez. 
[ZKRPiBWP NS, A/80]

ADAMOWSKI ZYGMUNT EUGENIUSZ, ur. 6 I 1905, Gorlice, s. Stanisława i Józe-
fy Apolo; ppor. rez., mgr ekonomi. Szkołę powszechną oraz gimnazjum ukończył w Gorli-
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cach. W 1932 został absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej we Lwowie, po czym pracował 
w Biurze Techniczno-Handlowym. Służbę wojskową odbywał od 14 VIII 1929 do 16 IX 1930  
w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty. Próba pozostania w wojsku na stałe nie powiodła 
się, z powodu redukcji etatów. W tej sytuacji powrócił do Gorlic, gdzie podjął pracę w tamtej-
szej kaflarni. Powołany w 1938 na ćwiczenia rez., podczas których został ppor. Zmob. 25 VIII 
1939 do bON „Gorlice” na stanowisko oficera gospodarczego. Jego wrześniowy szlak wiódł od 
Małastowa przez Krościenko, gdzie objął dowództwo 2 k., aż po Sądową Wisznię. Tam też do-
stał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł w Prokocimiu, po czym 
powrócił do domu. W czasie okupacji był właścicielem składu drewna. Po wojnie wydzierżawił 
tartak od Lasów Państwowych w Uściu Ruskim, który prowadził do 1949. Rok później założył 
Spółdzielnię Stolarzy, (późniejsza Spółdzielnia Zakładów Drzewnych). Stamtąd przeszedł do 
„Forestu” na stanowisko dyrektora. W 1956 zrezygnował z dotychczasowej funkcji i otworzył 
zakład rzemieślniczy „Wyrób Galanterii Drzewnej”. Na emeryturę przeszedł w 1972. Zm. 4 IX 
1992 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, A77/62; tamże, Koło Gorlice, zmarli człon-
kowie, t. 3, poz. 374; MPG, s. 30; relacja Marii Korzon, Kazimierza Markowicza, Kazimierza Tomasiaka]

AFFENKROUT CHASKEL, ur. 12 I 1898, Bochnia, zam. w Nowym Sączu, ul. Hoffma-
nowej 1, żonaty, miał 1 dziecko; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. [APNS, AmNS I, s. 1231]

AFRANOWICZ ANATOL, ur. w 1911, Nowy Sącz; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Wysłany do obozu w Uzbekistanie, gdzie zm. 31 VII 1942 w Kitab; tam pochowany. [pr. 
zbiorowa, Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. III: Żołnierze Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, Pruszków 1994, s. 334; Piotr Żaroń, Wykaz cmentarzy i zmarłych żołnierzy, junaków Armii Polskiej 
w ZSRR i Iranie w latach 1941–1942, Toruń 2004, s. 70]

AJDUKIEWICZ MIECZYSŁAW, ur. 7 VIII 1916, Laskowa, pow. limanowski, s. Włady-
sława i Barbary Jędrzejek; plut. służby stałej. Jako nieletni wstąpił do Wojskowej Podoficerskiej
Szkoły dla Małoletnich nr 1 w Koninie. Po jej ukończeniu w 1933 i awansie do stopnia kapra-
la odbywał 6-miesięczną praktykę w 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. Po jej ukończeniu  
w 1934 przeniesiony do 7 ks 1 psp, na stanowisko instruktora. W 1938 brał udział w opera-
cji „Zaolzie”, jako podoficer gospodarczy 5 ks swojego pułku. W poł. VIII 1939 wysłany wraz  
z oddziałem do Żegiestowa, w celu ochrony tunelu kolejowego. Zawezwany 28 sierpnia powrócił 
do jednostki, po czym wraz z 7 ks wyruszył na front. Walczył od Nowego Sącza po Stary Jazów, 
gdzie podczas odpoczynku oddziału, dostał się do niewoli niemieckiej. W czasie konwojowania 
jeńców do obozu przejściowego w Jaworowie został ranny w rękę i głowę. Umieszczony w prze-
myskim szpitalu, skąd po podleczeniu zbiegł i powrócił do domu. Zm. 22 VII 2012, Nawojowa, 
spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [Relacja Mieczysława Ajdukiewicza]

AKSAMIT FRANCISZEK, ur. 1 X 1911, Słomka, pow. bocheński, s. Jana i Tekli Szczypki; 
strz. rez., rolnik. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp 2 k. ckm, z którą wyruszył na front do Łabowej. 
Wobec niemieckiego zagrożenia frontu pod Mszaną Dolną, przemaszerował z oddziałem do 
Marcinkowic, skąd pociągiem przewieziono ich do Limanowej, gdzie oddział zajął stanowiska 
obronne. Wobec postępującej niemieckiej ofensywy wycofał się 4 IX do Nowego Sącza i tam 
włączono go do Batalionu Obrony Miasta. W składzie obsługi moździerza miał swoje stano-
wisko obok mostu drogowego na Dunajcu, nieopodal zamku. Następnego dnia w godzinach 
popołudniowych zgodnie z rozkazem wyruszył wraz z podległym mu sprzętem w kierun-
ku wschodnim. Podczas walk dostał się w Jarosławiu do niewoli niemieckiej. Umieszczony  
w tamtejszym obozie przejściowym, skąd 29 IX wykorzystując nadarzającą się okazję zbiegł 
wraz z kolegami, po czym powrócił do domu. W czasie okupacji, po zaprzysiężeniu przez 
„Adama”, wstąpił 15 V 1941 w szeregi ZWZ (od 14 II 1942: AK). Tam używał pseud. „Dąb”. 
Zm. 21 II 1989. [ZKRPiBWP NS, A 25/53]
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 AKSAMIT WINCENTY, ur. 6 VII 1912, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Tomasza 
i Marii Pachołek, żonaty, miał 1 dziecko; kpr. rez., murarz. Służbę wojskową pełnił od 14 IV 
1934 do 24 IX 1935 w 4 psp w Cieszynie. Zmob. 14 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył 
na front pod Krynicę. Podczas późniejszych walk pod Dynowem dostał się do niewoli nie-
mieckiej. Konwojowany do obozu jenieckiego zbiegł 17 IX, po czym powrócił do domu. Zm.  
w XI 1993 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, A78/66]

ALEKSANDER, imię nieznane, pochodził z Rytra, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze, wraz z drużyną kpr. Jana Mszańskiego. Innych danych brak. [Relacja Jana 
Mszańskiego]

ANDRUSZCZYN JURKO, ur. w 1914, zam. w Bolechowie, woj. stanisławowskie; strz. 
Żołn. służby stałej od III 1938 w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. W czasie walk 
został ranny i od 8 IX przebywał w szpitalu powszechnym w Przemyślu. Zabrany 23 X 1939 
przez Niemców i wywieziony do stalagu. Innych danych brak. [APK- PCK, 19 Lista..., szpital Prze-
myśl]

ANTOSZ JAN, ur. 28 II 1909, Łętownia, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny Węglarz; 
strz. rez. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 5 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył we IX 
1933. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do taborów b. asystencyj-
nego nr 55, z którym wyruszył na front do Krakowa (Bronowice). Podczas walk dostał się  
w Biłgoraju do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Zm. w II kwartale 1999 i spoczywa na 
cmentarzu w Łososinie Górnej. [ZKRPiBWP NS, A 66/99]

ANTOSZ LUDWIK, ur. 27 I 1912, Słomka k. Mszany Dolnej, pow. limanowski, s. Woj-
ciecha i Anny; st. strz. rez., pracownik umysłowy. Służbę wojskową rozpoczął 2 IX 1936  
w 4 psp w Cieszynie, a następnie kontynuował ją do 10 IX 1938 w 4 b. KOP „Dederkały”. 
Wezwany 20 III 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, które ukończył 20 V. Zmob. 25 VIII 1939 
do 2 k. bON „Limanowa” w szeregach którego wyruszył na front w kierunku Krościenka  
n. Dunajcem. W czasie późniejszych walk, po rozbiciu jego oddziału przekroczył 18 IX granicę 
węgierską. Internowany w obozie Sárvár, skąd w II 1940 wywieziono go do stalagu XVII A Ka-
isersteinbruch (nr jeniecki 6590/XVII A). Zwolniony z niewoli 20 VII 1940, powrócił do domu. 
W dniu 1 I 1941 wstąpił w szeregi ZWZ przyjmując pseud. „Grom”. Od 1943 służył w placówce 
AK „Mnich”, a od X 1944 w oddziale partyzanckim por. „Adama”. Zm. 1 I 1995 i spoczywa na 
cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, A 39/74]

ANTOSZ WALENTY, ur. 7 I 1916, Łętowe, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny Węglarz; 
strz., rolnik. Żołn. służby wojskowej od 15 III 1938 w III b. 1 psp, z którym wyruszył na front pod 
Grybów. W czasie działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach w Stanisławowie 
do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Odzn. meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w VIII 1993. [ZKRPiBWP NS, A 71/64]

ANTOSZ WOJCIECH, ur. 21 IV 1910, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Andrzeja  
i Reginy Dudzik; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 18 X 1931 do 22 II 1933. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł. Zm. w V 1990 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. 
[ZKRPiBWP NS, A 89/58]

ARENDARCZYK JAN, ur. 23 V 1903, Łącko, pow. nowosądecki, s. Macieja i Marii Pierz-
chały; st. strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do btab por. Chwaliboga, po 
czym wyruszył na front w kierunku Bielska. Podczas walk dostał się w Tarnopolu do niewoli 
sow. Przekazany w XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w stalagu XII B  
Frankenthal (nr jeniecki 23886/XII B), a następnie stalagu 301 Rothenbach, gdzie zachorował. 
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Postawiony 12 V 1942 przed komisja lekarską, która stwierdziła jego nieprzydatność do dalszej 
pracy, po czym powrócił do domu. Tu pracował na roli. W latach 1953-1954 był sołtysem,  
a następnie od 1 I 1955 do 1962 przewodniczącym GRN, po czym ponownie piastował stano-
wisko sołtysa. Zm. 28 IV 1981 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, A 43/24]

AUGUSTOWSKI ALFRED, ur. 15 XI 1911, w Bieczu, pow. gorlicki, tam zam., s. Broni-
sława i Zofii Augustowskiej; ż. Zofia; sierż. pchor., ogrodnik. W okresie międzywojennym był 
czł. SN. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. We IX 
1939 r. Niemcy zaatakowali pod Krościenkiem nasz oddział, a po ich ataku już więcej Alfreda 
Augustowskiego nie widziałem. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 13 IV 1956 
uznany za zm. z dn. 1 I 1947. [SPGorl., Ns 275/55, tamże Ns 298/59; APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, 
teczka 21, poz. 632; Relacja Stanisława Kuchty]

AUGUSTYN ADAM ANTONI, ur. 12 IX 1920, Sękowa, pow. gorlicki, s. Władysława  
i Heleny Pawłowskiej; strz., pracownik umysłowy. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej 
rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Kromera w Gorlicach. Po zdaniu matury  
w 1938 zapisał się na studia uniwersyteckie we Lwowie. Zmob. 31 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” 
bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Małastowa, jako d-ca drużyny. Swój udział w woj-
nie obronnej 1939 zakończył pod Gródkiem Jagiellońskim, skąd po rozbiciu oddziału powró-
cił do domu. W okresie okupacji pracował we młynie, a następnie w tartaku Marii Pawłow-
skiej we wsi Sokół k. Gorlic. Pracę tą kontynuował do końca V 1947. W międzyczasie zawarł 
związek małżeński, miał 2 dzieci. Od 1 VI 1947 był pracownikiem umysłowym w gorlickim 
Kopalnictwie Naftowym. Wskutek reorganizacji tej jednostki został 1 VII 1973 pracownikiem 
Placówki Transportu Sprzętu w Gorlicach, która później przybrała nazwę Zakładu Transpor-
towo-Sprzętowego Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. Odzn. medalami:
„Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 VI 2004  
i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, A 49; ZKRPiBWP Koło Gorlice, zmarli, t. 8, poz. 
864; świadek Henryka Kostucha i Roman Hajduk]

AUGUSTYN FRANCISZEK, ur. 26 V 1909, Gorlice, s. Andrzeja i Anny Szabli; strz. 
rez. Po szkole powszechnej pracował dorywczo. Powołany 17 IV 1931 do służby wojskowej  
w 6 psp w Samborze, którą ukończył w X 1932. Po przejściu do rez. podjął pracę w rafinerii
nafty w Gorlicach, jako pracownik fizyczny. Powołany 15 V 1939 w szeregi ON, gdzie prze-
chodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na 
front do Gładyszowa. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym w Gorlicach, skąd skierowano go do przymusowej pracy w tutejszej rafinerii naf-
ty. Tam też pracował w okresie powojennym, skąd w 1974 przeszedł na emeryturę. Zm. 25 IV 
1992 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie t. 4, poz. 427]

AUGUSTYN JAN, ur. 1 I 1920, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Jakuba i Marii Gruszki; strz., 
stolarz. Po szkole powszechnej uczył się stolarstwa. Zmob. w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON 
„Gorlice”, w szeregach, której wyruszył na front. Podczas walk w rejonie Lwowa dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Przeworsku, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. W 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie nosił pseud. „Zawiła”. Po zakończeniu okupacji 
pracował w gorlickich Zakładach Drzewnych „Forest”, skąd w 1967 przeszedł do Fabryki Urzą-
dzeń Górniczych „Glinik”. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Materiały historyczne, poz. A 6]

AUGUSTYN PIOTR, ur. 15 VI 1904, Szalowa, pow. gorlicki, s. Franciszka; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. W czasie działań wojen-
nych dostał się 23 IX 1939 do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A (nr jeniecki 777/IVA), 
skąd 28 VIII 1940 został zwolniony i skierowany do przymusowych prac w jak podano w do-
kumentach „Rytergut”, zwolniony w 1942. Zm. 13 VI 1994. [SPPp IIIR] 

AUGUSTYN STANISŁAW, ur. 8 IV 1888, Przemyśl, s. Jana i Emilii Kunarzyńskiej, zam. 
w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego, ż. Teodora Konarzyńska, miał 2 córki; mjr służby sta-
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łej, lekarz. Studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przerwał 
wybuch wojny i powołanie go w 1914 w szeregi armii austriackiej. Podczas walk o twierdzę 
Przemyśl w 1917, w stopniu chor., dostał się do niewoli rosyjskiej. Po powrocie do Polski  
w 1921 czynił starania w Ministerstwie Spraw Wojskowych, w Departamencie VIII Sanitar-
nym o skierowanie go do służby stałej. Po pozytywnej decyzji, dekretem Naczelnego Wodza 
nominowany na ppor. podlekarza i natychmiast skierowany na dokończenie przerwanych stu-
diów na koszt państwa. Po ich ukończeniu 28 III 1925 na Uniwersytecie Warszawskim, rozpo-
czął służbę wojskowa jako lekarz w twierdzy Brześć n. Bugiem. Następnie w randze por. służył 
w 8 b. KOP Stołpce. Przeniesiony 1 I 1936 do 1 psp, gdzie w stopniu kpt. został naczelnym 
lekarzem pułku. Z chwilą wybuchu wojny jako mjr został Komendantem Szpitala Polowego nr 
561 i 502. Wraz z nimi przebywał w Turobinie, Gródkach, Zastawiu, Frampolu, Korytkowie  
i Biłgoraju. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 19 X 1939. Wtedy to ppłk Adam Szebe-
sta, komendant Centrum Szpitalnego w Zamościu zwolnił go z dotychczasowych obowiązków, 
na skutek likwidacji kierowanej przez siebie placówki, któremu on również podlegał. Po po-
wrocie do domu związał się z agendami Polskiego Państwa Podziemnego. Aresztowany 6 XII 
1939 przez gestapo za przynależność do podziemnej organizacji i umieszczony w tamtejszym 
więzieniu. Dwa dni później wraz z grupką sześciu innych osób rozstrzelany, w pierwszej są-
deckiej egzekucji inteligencji koło toru, niedaleko mostu kolejowego na rzece Dunajec. Odzn. 
pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. [SGNS, Zg 140/49: Dokumenty rodzinne]

AUGUSTYN WOJCIECH, zam. w Gorlicach; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gor-
lice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Podczas walk dostał się w Sądowej Wiszni do 
niewoli niem. Po wojnie był kierowcą w Rafinerii Nafty w Gorlicach. [Relacja Stanisława Hajduka; 
świadek Andrzeja Bochni]

AUGUSTYNIAK JAN, ur. 25 VIII 1916, Kamienica, pow. limanowski, s. Franciszka  
i Zofii Jawor; strz., pracownik umysłowy. W służbie wojskowej od 15 III 1939 w 7 ks 1 psp. 
Po wybuchu wojny wyruszył na front w rejon Krynicy. Podczas walk o Lwów dostał się do 
niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł, po czym powrócił do domu.  
W III 1943 wstąpił w szeregi AK placówka „Burza – Kuźnia”, przyjmując pseud. „Szpak”. 
Brał udział w rozbrojeniu oddziału Wehrmachtu w Kamienicy (od 31 VII do 1 VIII 1944),  
w walce z ekspedycjami karnymi: w Zalesiu (9 VIII 1944), Ochotnicy (23 XII 1944) i Szczawie 
(13 I 1945). Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 VII 1984 i spoczywa 
na cmentarzu w Kamienicy. [ZKRPiBWP NS, A/61/38]

AUGUSTYNOWICZ HENRYK STANISŁAW, ur. 18 I 1901, Dąbrówka Niemiecka  
k. Nowego Sącza, s. Franciszka i Józefy Gołąb; strz. rez. W VIII 1939 zmob. do 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SGG, Ns 141]

AUGUSTYNOWICZ WŁADYSŁAW, strz.? We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył 
na wojnę. Podczas okupacji w nieznanych okolicznościach przedostał się do Wielkiej Brytanii. 
Innych danych brak. [Relacja Tadeusza Sarny]

AUGUSTYŃSKI APOLINARY, ur. 24 III 1914, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Marii Waszczyszczak; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od III 1937 do X 1938 w 4 psp 
w Cieszynie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XII C Wiebelsheim, gdzie był zatrudniony 
przy pracach rolnych. Wolność odzyskał w IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk franc., po czym 
w XI tegoż powrócił do kraju. Zm. 10 V 1994 i spoczywa na cmentarzu w Tyliczu. [ZKRPiBWP 
NS, A /84/68]

AUSTERWEIL JÓZEF, ur. 2 VIII 1916, Nowy Sącz, s. Józefa i Zwateli, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Piotra Skargi 19; strz. W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]
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BABIAN STEFAN, ur. 23 II 1920, Sowliny k. Limanowej, s. Franciszka i Anny, elew. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do 1 psp, gdzie uczył się gry na instrumencie. Wraz 
z innymi małoletnimi żołnierzami przewieziono go 4 IX 1939 do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Tu pełnił służbę pomocniczą w tamtejszym garnizonie. Wykonując kolejny rozkaz o przeba-
zowaniu, tym razem na Węgry, wyruszył w kierunku południowej granicy państwa. W czasie 
marszu dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd 
w drodze wymiany jeńców, przekazano go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stalagu 
XI A Altengrabow, a następnie w stalagu XX C Thorn, w którym przebywał do II 1942. Po 
zwolnieniu z obozu, prawdopodobnie ze względów zdrowotnych, powrócił w rodzinne strony. 
Tu działał w ruchu oporu. Po zakończeniu okupacji wyjechał w ramach akcji repatriacyjnej na 
Ziemie Zachodnie. [ZKRPiBWP Wrocław]

BABIARZ JÓZEF, zam. w Nowym Sączu, ul. Nawojowska; strz.. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp i przydzielony do b. obrony Nowego Sącza. Podczas walk o miasto poległ 5 IX w nieznanych 
okolicznościach. Spoczywa w zbiorowej mogile żołnierzy kampanii wrześniowej na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [APŚM, Liber..., s. 179; KŻm, s. 34]

BABULA WOJCIECH, ur. 13 IV 1900, Zawadka, pow. limanowski, tam zam. (nr domu 38),  
s. Marcina; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk poległ w nieznanych obecnie okolicznościach pod 
Brzuchowicami k. Lwowa. [MP 121/47]

BABUŚKA JAN, ur. 24 VI 1911, Lubomierz, pow. limanowski, s. Julii; kpr. rez., rolnik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany 13 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą odbywał do 28 IV 1936 w 4 b. KOP 
„Dederkały”. Po przejściu do rezerwy pracował na gospodarstwie. Wówczas też wstąpił do 
PSL. Jako jego czł., brał udział w demonstracjach chłopskich w Limanowej i Kasinie Wielkiej. 
Zawezwany w 1938 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na font do Tylicza, jako d-ca 
drużyny. Podczas walk o Lwów dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Krosno, skąd zbiegł i w X 1939 powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także  
w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. w II kwartale 1999 i spoczywa na cmenta-
rzu w Lubomierzu. [ZKRPiBWP NS, B 740/737]

BABUŚKA SEBASTIAN, ur. w 1912, Lubomierz, pow. limanowski, s. Marcina i Barbary, 
zam. w Mszanie Górnej; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk obronnych o Nowy Sącz 4 IX został ranny. Umieszczony w gorlickim szpitalu, 
a następnie w Jaśle, skąd 2 dni później wraz z innymi rannymi ewakuowano go dalej w kierunku 
wschodnim. Innych danych brak. [APK; PCK, 19, Lista..., szpital Gorlice poz. 8; Lista..., szpital Jasło poz. 118.]

BACHLEDA ANDRZEJ, ur. 12 X 1907, Dział, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzyny 
Długopolskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IX 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 1 IV 1931. Po przejściu do rezerwy zawarł w 1932 związek małżeński z Marią i roz-
począł samodzielne gospodarowanie. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą 
wyruszył na front pod Grybów. W czasie walk pod Sanokiem został ranny w głowę, w wyniku 
czego utracił słuch. Pomimo tego kalectwa walczył nadal z swoją k. do 17 IX, tj. do chwili jej 
rozbicia. Następnie powrócił do domu. Tu pracował aż do śmierci na swoim gospodarstwie 
rolnym. Zm. w VII 1994. [ZKRPiBWP NS, B 485/510]

BACHLEDA ANDRZEJ, ur. 1921, Zakopane; strz. Uczeń zakopiańskiego gimnazjum 
im. Oswalda Balzera. Jako czł. WFiPW powołany 15 VIII 1939 do pomocniczego oddziału 
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bON „Zakopane”. Tu otrzymał przydział do służby wartowniczej, strzegącej obiekty o charak-
terze wojskowym na terenie Podhala. W dniu wybuchu wojny przewieziony wraz z kolegami 
samochodem do Nowego Targu, skąd po uzbrojeniu, pomaszerował w kierunku Krakowa. Po 
dotarciu do Chabówki wziął udział w obronie tamtejszego wiaduktu w czasie jego bombardo-
wania. Po ustaniu nalotów jego oddział napotkał w godzinach wieczornych w Skomielnej płk. 
S. Maczka, który rozkazał im udać się nazajutrz do koszar 1 psp. Tego dnia z powodu późnej 
pory udano się na spoczynek. Jednak ten został przerwany ok. godz. 4 nad ranem, na skutek 
silnego bombardowania miejscowości. Uchodząc przed gradem bomb i kul, dotarł z kolegami 
do stacji kolejowej w Rabce-Zarytem, skąd pociągiem towarowym udał się do Nowego Sącza. 
Jednak ta podróż przebiegała pod znakiem nieustannego ostrzału ze strony nieprzyjacielskie-
go lotnictwa. Po szczęśliwym przybyciu na miejsce, skierowano go do b. obrony miasta i wy-
znaczono obserwatorem na jednym z posterunków obrony przeciwlotniczej. Po trzech dniach 
służby, został ewakuowany z miasta i wraz z kolegami udał się do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Tu pełnił garnizonową służbę patrolową. W wyniku zaistniałej sytuacji, wykonując rozkaz do-
wództwa wyruszył w kierunku południowej granicy państwa. Dostał się 20 IX do niewoli sow. 
Umieszczony w obozie Podwołoczyska, skąd po 2-tygodniowym pobycie jako nieletni, został 
zwolniony. [Relacja Stanisława Pradzisza]

BACHLEDA ANDRZEJ, sierż. pchor., we IX żołnierz 1. psp, z którym wyruszył na front  
w rejon Wysowej, jako d-ca plutonu w III b. Jego dalsze losy są nieznane. [P1P, s. 114]

BACHLEDA CURUŚ ANDRZEJ, ur. 9 IX 1923, Zakopane; strz., śpiewak operowy. 
Uczeń zakopiańskiego gimnazjum im. Oswalda Balzera. Uprawiał narciarstwo zjazdowe. Jako 
czł. WFiPW powołany 15 VIII 1939 do służby wartowniczej przy ochronie mostów w Białym 
Dunajcu. Wraz z 30 kolegami 1 IX pod wodzą por. Oczki odjechał ciężarówką do Nowego 
Targu, skąd po uzbrojeniu wyruszył pieszo w kierunku Krakowa. Po przybyciu do Chabówki 
brał udział w obronie tamtejszego wiaduktu kolejowego. Po zakończeniu walk napotkany płk 
S. Maczek nakazał całej grupie zameldować się w dowództwie 1 psp. Transportem kolejowym, 
ostrzeliwanym przez nieprzyjacielskie lotnictwo, dotarł 2 IX do Nowego Sącza. Po przemun-
durowaniu skierowano go do punktu obrony przeciwlotniczej miasta na stanowisko obserwa-
tora. Wobec zbliżania się frontu, przewieziony 5 IX wraz z innymi małoletnimi żołnierzami do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tu pełnił garnizonową służbę patrolową. Wobec niebezpieczeń-
stwa wkroczenia wojsk Rosji Sowieckiej na te tereny, opuścił wraz z wojskiem dotychczasowe 
miejsce postoju, kierując się w stronę południowej granicy kraju. Podczas wykonywania tego 
rozkazu, po nocnych walkach z nacjonalistami ukraińskimi, dostał się 18 IX w Tłumaczu do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 2-tygodniowym pobycie jako nielet-
ni, został zwolniony. W latach 1947-1951 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. 
Po jej ukończeniu był solistą w Filharmonii Krakowskiej. Zm. 8 II 2009 i spoczywa na cmen-
tarzu w Zakopanem. [Relacja Stanisława Paradzisza]

BACHLEDA KSIĘDZULARZ STANISŁAW, ur. 19 II 1915, Zakopane, s. Stanisława  
i Marii Król; strz., wozak. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał w domu, poma-
gając rodzicom w pracy na roli. Gdy miał 11 lat zm. mu matka, dlatego też aby pomóc utrzy-
mać rodzinę pracował koniem przy zwózce węgla. Powołany w III 1939 do służby wojskowej  
w 8 ks 1 psp, gdzie zastała go wojna. Niebawem też wyruszył wraz z nią na front do Izb. Pod-
czas walk pod Krosnem został 8 IX dwukrotnie ranny odłamkami w nogę. Umieszczony  
w 10 Szpitalu Okręgowym we Lwowie, gdzie wraz z personelem i pacjentami dostał się do 
niewoli sow. Wywieziony w zamkniętych wagonach w głąb Rosji, skąd z końcem XI 1939 do-
wieziono go do Brześcia Litewskiego. Tu przekazany został stronie niem. Osadzony 15 XII 
1939 w stalagu IX A Ziegenhain, skąd po zwolnieniu 3 VII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika 
cywilnego, wysłany był do przymusowych prac drogowych w Kassel, a następnie skierowany 
do prac rolnych. W czasie ich wykonywania zbiegł w 1944 i ukrywał się, pracując jako pa-
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chołek u jednego z gospodarzy na Podhalu. Począwszy od II 1945 jeździł koniem jako wo-
zak w zakopiańskim Biurze Opałowym. Ze względu na stan zdrowia, w 1974 został dozorcą  
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Handlu Opałem, skąd 3 lata później przeszedł na rentę. Zm. 
26 I 1994 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, B 757/514]

BACHULA TEOFIL, ur. 27 IV 1911, Raba Wyżna, pow. nowotarski, s. Józefa i Kunegundy 
Makowskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1933 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, 
skąd po okresie rekruckim, przeniesiono go do b. KOP Żytyń. Tam też we IX 1935 zakończył 
służbę. Po przejściu do rezerwy powoływany był okresowo na ćwiczenia wojskowe. Brał również 
udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do k. asystencyjnej nr 503, 
z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk w Janowie Lubelskim, ranny w rękę, dostał 
się 12 IX do niewoli niem. Po opatrzeniu ran przez polskie służby medyczne, zabrano go do 
obozu przejściowego w Przeworsku. Stamtąd zaś przewieziono koleją do Cieszyna, skąd razem 
z całą kolumną jeńców doprowadzono ich pieszo do stalagu VIII A Görlitz (nr jeniecki 7234/
VIII A). Przeniesiony w III 1940 do stalagu XII B Limburg, w którym przebywał do końca wojny. 
Wolność odzyskał w wyniku ofensywy wojsk amer., po czym 24 III 1946 powrócił do kraju. Zm. 
24 IV 1990 i spoczywa na cmentarzu w Rabie Wyżnej. [ZKRPiBWP NS, B 617/399]

BACHULA WŁADYSŁAW, ur. 1 I 1920, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii 
Cepiel; strz., kolejarz. Jako czł. „Strzelca” w 1938 został zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Li-
manowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Po okopaniu się na 
górze Marszałek, doszło do walk, podczas których dostał się 4 IX do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu XVII C Döllersheim (nr jeniecki 348/XVII C), a następnie stalagu XXI A Schildberg, 
skąd go zwolniono 14 II 1940 z powodu epidemii tyfusu, po czym powrócił do domu. Wcie-
lony przez okupanta w 1941 do organizacji pracy przymusowej Baudienst, gdzie pracował do  
12 XII 1942. Zm. w I 2000 i spoczywa na cmentarzu w Sieniawie. [ZKRPiBWP NS, 760/758]

BACZ JAN, strz., we IX 1939 żołn. 1 psp. Podczas walk poległ w nieznanych obecnie 
miejscu i czasie. [P1P, s. 130]

BACZURSKI JÓZEF, ur. we IX 1909, Nowy Targ i tam zam., ul. św. Anny; strz. rez. Zmob. 
W VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk, z przestrzeloną prawą stopą, 
został umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 w Jarosławiu. Stąd 9 X 1939 wywieziono go do 
stalagu. Innych danych brak. [APK: PCK-19 Lista rannych...]

BACZYŃSKI JÓZEF, ur. 24 VIII 1898. W VII 1925 awansował na ppor. rez. W 1931 wy-
brany z-cą prezesa Oddziału Związku Oficerów Rezerwy RP w Nowym Sączu. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Szczawnicy, jako d-ca plu-
tonu. Poległ 4 lub 5 IX w nieznanych okolicznościach podczas walk z oddziałami niemieckimi 
w rejonie Tylmanowej. [Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 345] 

BADOWSKI JAN, zam. w Starej Wsi, pow. Nowy Sącz, s. Filipa; strz. rez. Zmob. 25 VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego 
dalsze losy są nieznane. [Relacja Władysława Spasalskiego]

BADURA EMIL, ur. 2 VIII 1913, Bobowa, pow. gorlicki, s. Franciszka i Janiny, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Barska 23; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Innych wiadomości brak. [APNS, Lista PCK]

BADURA LUDWIK, ur. w 1901, zam. w Kokuszce (nr domu 40), pow. nowosądecki; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp. Podczas walk został prawdopodobnie ranny, bowiem 
znajdował się w szpitalu polowym. Przeniesiony 14 XI 1939 do przemyskiego szpitala po-
wszechnego, który opuścił 1 XII 1939 Dalsze losy nieznane. [APK, PCK 19, Lista rannych]

BADURA MIECZYSŁAW, ur. 18 VIII 1912, Limanowa, s. Franciszka i Janiny, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Piłsudskiego 4; st. strz. rez. We IX 1939 żołnierz 1 psp. Innych danych 
brak. [APNS, Lista PCK]



39

BAGNICKI FRANCISZEK, ur. 13 VIII 1910, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Stanisła-
wa i Jadwigi Michalik; strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1926 rozpoczął 
pracę jako robotnik sezonowy na stacji kolejowej w Ptaszkowej. Przerwała ją służba wojskowa 
pełniona od 15 X 1931 do 16 X 1933 w 5 psk w Dębicy. Po przejściu do rezerwy podjął wcze-
śniej wykonywaną pracę. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym 
wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w Semerówce koło Jawo-
rowa do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Krakowie, skąd wywieziono go  
16 I 1940 do pracy przy wznoszeniu zapory wodnej w Rożnowie. Przeniesiony w 1944 do prac 
ziemnych przy budowie umocnień w Kąclowej, gdzie przebywał do 15 I 1945. Po zakończe-
niu wojny podjął pracę w ZNTK w Nowym Sączu, skąd przeszedł w 1970 na emeryturę. Zm.  
6 V 1990 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, B/729/383]

BAJAS WACŁAW, strz. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. poległ w czasie walk w Kro-
ścienku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

BALA SZCZEPAN, ur. 16 VIII 1906, Rabka, pow. nowotarski, s. Sebastiana i Anny 
Wróbel; strz. rez., rolnik. Przez cale życie pracował w swoim gospodarstwie rolnym. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1928-1929 w 3 psp w Bielsku. W 1933 zawarł związek małżeński  
z Antoniną Dziedzic, z którą miał 4 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz  
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tu wcielono go do formującego się  
b. obrony Dniestru na odcinku Żurawno–Żydaczów. Po agresji sow., wraz z innymi żołnierza-
mi, skierował się zgodnie z rozkazem ku granicy rumuńskiej. Celu jednak nie osiągnął, bowiem  
w Tłumaczu dostał się do niewoli sow. Konwojowany pieszo do Podwołoczysk, skąd wywieziono 
go do obozu NKWD Oranki. Ponownie przetransportowany w XI 1939, tym razem do Brześcia 
Litewskiego, gdzie w drodze wymiany jeńców przekazano go stronie niem. Osadzony w stalagu 
IV B Mühlberg (nr jeniecki 13937/IV B), a następnie w stalagu V D Strasburg, skąd 1 VI 1942 
odesłano go do stalagu V C Offenburg, a później stalagu V E Mühlhausen, gdzie był zatrudniany 
przy pracach w lesie, fabryce i papierni. Podczas ich wykonywania poważnie zachorował i przez 
3 miesiące przebywał w szpitalu. Po jego opuszczeniu stanął w XII 1943 przed komisją lekarską. 
Ta stwierdziła jego nieprzydatność do dalszej pracy, po czym powrócił do domu. Zm. w I 1989  
i spoczywa na cmentarzu w Rabce-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, B 685/337]

BALDINGER SZYMON, ur. 28 XI 1900, Nowy Sącz, tam zam., ul. Gwardyjska 20, żona-
ty, miał 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk dostał się do niewoli niem., po czym przebywał w stalagu. Innych danych brak. [APNS, 
AmNS I, s. 1233]

BALIŃSKI FRANCISZEK, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Podczas walk poległ 7 IX  
w Libuszy. Spoczywa na cmentarzu wojennym w Gorlicach, gdzie został ekshumowany po 
zakończeniu wojny. [P1P, s. 130]

BAŁDO KAZIMIERZ, ur. 23 XI 1912, Stare Rybie, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny 
Leśniak; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. W tym czasie należał do koła ZMW „Wici”, którego był przewodniczącym 
do 10 IV 1934, tj. do chwili powołania go do służby wojskowej. Po jej ukończeniu 18 IX 1935 po-
wrócił do pracy na ojcowiźnie. Dwa lata później zawarł związek małżeński. Zawezwany jesienią 
1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 1 IX 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów, jako d-ca drużyny ckm. Podczas walk  
o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w tarnowskim obozie przejściowym, zlokalizowa-
nym w byłym więzieniu, gdzie wybuchła epidemia czerwonki. Po zachorowaniu umieszczono 
go w miejscowym szpitalu powiatowym, skąd 25 I 1940 zbiegł, w obawie przed wywiezieniem 
do stalagu. Po powrocie do domu wstąpił 16 I 1943 do BCh, gdzie pod pseud. „Wieloryb” pełnił 
funkcję d-cy plutonu na teren Starego Rybia. W czasie swojej służby brał udział w likwidacji d-cy 
SS, oraz oddziału Wehrmachtu w Tymbarku, a także uczestniczył w przejmowaniu zrzutów. Po 
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okupacji pracował na roli, a następnie w 1950 wyjechał do Nowej Huty. Po 8 latach ponownie 
powrócił do rodzinnej wsi. Zm. 20 III 1992. [ZKRPiBWP NS, B 26/455]

BAŁUC FRANCISZEK, ur. 7 X 1912, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Feliksa i Heleny Ko-
zubskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w pracy w gospodarstwie. Powołany 14 III 1933 do służby wojskowej w plutonie 
zwiadu konnego 1 psp, którą zakończył 10 X 1935. Zawezwany 10 IX 1938 na ćwiczenia rez. 
do macierzystej jednostki, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 31 VIII 
1939 do plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w Zimnej Wodzie 
k. Lwowa, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Gródku Jagiel-
lońskim, a następnie w Sądowej Wiszni i Przemyślu, skąd zbiegł i powrócił do domu. Zm.  
1 X 1981 i spoczywa na cmentarzu w Tyliczu. [ZKRPiBWP NS, B 445/140]

BAŁUK LESZEK (?), strz. z Zakopanego. Prawdopodobnie uczeń tamtejszego gimnazjum 
im. Oswalda Balzera. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Relacja Witolda Barthmana]

BAŁYCZ JÓZEF, elew., orkiestrant (tenor). Z chwilą wybuchu wojny jako małoletni 
uczeń muzyki w orkiestrze 1 psp, został skierowany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Ok. 15 IX 
wraz z wojskiem udał się w kierunku Lwowa, a po zmianie rozkazów skierowany ku południo-
wej granicy kraju. W czasie wykonywania tego zadania dostał się 18 IX 1939 w Tłumaczu do 
niewoli sow. Osadzony w obozie w Podwołoczyskach. Innych danych brak. [KLc]

BAŁYCZ DANIEL, ur. 27 XII 1886; st. sierż. służby stałej. Od V 1933 kapelmistrz 1 psp. 
Z chwilą wybuchu wojny jako szef orkiestry w tym pułku, został wraz z małoletnimi elewami 
odesłany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Ok. 15 IX wyruszył na odsiecz Lwowa, a po zmianie 
rozkazów skierowany ku granicy węgierskiej. W trakcie marszu, 3 dni później dostał się w Tłu-
maczu do niewoli sow. Osadzony w obozie w Podwołoczyskach, po czym ślad po nim zaginął. 
Po wojnie prowadził chór parafialny przy kość. św. Małgorzaty do 1949, był także dyrygentem 
Małej Orkiestry Symfonicznej PSS im. Karłowicza do końca 1954. Zm. 30 XII 1956 w Nowym 
Sączu i został pochowany na cmentarzu komunalnym (kw. 30). [KLc, GCm; T.Aleksander, Życie spo-
łeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870–1990, Kraków 1993, s. 517 i 676]

BANACH JAN, ur. 15 III 1913, Zarzecze, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Rozalii 
Chwast; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie rolnym. Powołany 20 III 1937 do służby wojskowej  
w 7 ks 1 psp, skąd 30 XI 1938 odszedł do rez. Zawezwany w III 1939 na 10-tygodniowe ćwi-
czenia wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, po czym 
wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym w Krośnie, skąd 27 IX zbiegł. Po powrocie do domu pracował dalej 
na roli, a następnie z rozkazu Niemców w lesie, przy wycince drzew. Jego dom ze względu na 
dogodną lokalizację w terenie, stał się z biegiem czasu ważnym ogniwem partyzanckiego ży-
cia. To tu przechowywano broń oraz leczono rannych żołnierzy. Po zakończeniu wojny zawarł  
w 1945 związek małżeński i wspólnie z ż. pracowali w swoim gospodarstwie. Zm. 18 I 1991  
i spoczywa na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, B 31/400]

BANACH JÓZEF, ur. 26 VI 1910, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Agnieszki; st. strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie swojego ojca. 
Powołany 14 IX 1931 do służby wojskowej w 4 b. KOP „Dederkały”, którą pełnił do 24 IX 1933. 
Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod Krościenko, jako 
d-ca patrolu łączności. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się 23 IX do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym w Krakowie, skąd 18 X 1939 po zwolnieniu go jako rolnika, 
powrócił do domu. Okres okupacji podobnie jak lata powojenne spędził pracując na roli. Tu 
też w 1942 wstąpił w szeregi AK, gdzie pod pseud. „Sobieski” służył w placówce „Kuźnia”. Zm. 
16 X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, B 33/364; świadek Mikołaja Curzydy 
i Ludwika Wojcieszaka]
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BANACH JÓZEF, sierż. służby stałej, zam. w Biegonicach, pow. nowosądecki. W dniu  
9 VI 1938 ukończył kurs eksternistyczny z zakresu 6 klas gimnazjum w Nowym Sączu. Z chwi-
lą wybuchu wojny w 1939 wyruszył na front, jako sierżant–szef 2 kckm. Innych danych brak. 
[Relacja Mariana Marchacza i Józefa Gniewka; APNS, SPGNS, poz. 148]

BANACH WŁADYSŁAW, ur. 2 VI 1915, Gaboń Górny, pow. nowosądecki, s. Jana i Ma-
rii; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem skierowano go do 505 Rezerwowego Szpitala 
Wojskowego w Zakopanem na stanowisko sanitariusza. W czasie walk został 7 IX ranny, po 
czym z przestrzelonym lewym bokiem, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w słowac-
kim szpitalu w Bardejowie, skąd po podleczeniu wywieziono go w XII 1939 do stalagu XX A  
Ziegenhein. Po niespełna rocznym pobycie w niewoli, powrócił do domu jako inwalida. 
Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem: „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. przed  
IX 1987 i spoczywa na cmentarzu w Gołkowicach. [ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 1]

BANACH WOJCIECH, ur. 17 IV 1902, Słopnice, pow. limanowski, s. Tomasza i Klary; 
strz. rez., rolnik. Powołany w V 1939 w szeregi ON, gdzie odbywał ćwiczenia wojskowe. Zmob. 
25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Podczas walk pod Krosnem dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 808/XVIIA), a następnie w stalagu XII A Limburg. Po 
zwolnieniu z niewoli w 1941 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przy-
musowych prac rolnych. Do kraju powrócił 29 X 1945. [ZKRPiBWP NS, B 2/2]

BANDYK JÓZEF, ur. 28 I 1916, Brzegi, pow. nowotarski, s. Jana i Marianny Pary, żo-
naty od 1947; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom  
w gospodarstwie. Powołany 20 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w trakcie której wybu-
chła wojna. Z tą chwilą wyruszył na front do Grybowa. Swój udział w wojnie obronnej zakoń-
czył pod Lwowem, skąd po kapitulacji WP powrócił do domu. Okres okupacji spędził pracując 
na roli. Był przesłuchiwany w gestapowskiej katowni „Palace” w Zakopanem. Zm. 5 VIII 1994. 
[ZKRPiBWP NS, B 717/523]

BAŃCZAK JAN, ur. 4 IV 1914, Łopuszna, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Marii Janik; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 
po przeszkoleniu, przekazano go do 26 b. KOP Żytyń. Stamtąd też w III 1939 przeszedł do 
rez. Ponownie powołany miesiąc później w szeregi wojska, w celu odbycia 2-tygodniowych 
ćwiczeń w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na 
front w stronę Łącka. Po pierwszych starciach zakończonych odwrotem, powrócił do Nowego 
Sącza. Tu został wcielony do jednej z ks 1 psp, w szeregach której kontynuował walkę. Praw-
dopodobnie po walkach pod Krosnem został odesłany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tam też 
pełnił służbę wartowniczą przy magazynach amunicji i broni, które następnie ewakuowano do 
Stanisławowa. Po wkroczenia wojsk sowieckich na te tereny i rozwiązaniu jednostki, powrócił 
do domu. Tu podjął rozpoczętą wiosną 1939 pracę w zawodzie dorożkarza, którą kontynuował 
do czasu przejścia na emeryturę w 1978. Zm. 20 II 1992 i spoczywa na cmentarzu w Zakopa-
nem. [ZKRPiBWP NS, B 638/436]

BAŃKA WŁADYSŁAW, ur. 2 VIII 1914, Olszówka, pow. limanowski, s. Feliksa i Marii 
Kaczmarek; strz. rez., rolnik, Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie rodziców. Powołany 23 III 1936 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą ukończył 
28 IX 1937. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i wraz z II b. wyruszył do miejsca jego koncentra-
cji w Łabowej. W wyniku zmiany sytuacji na froncie, wraz z plutonem dowodzonym przez 
ppor. Pitułkę przeszedł do Marcinkowic, skąd koleją przewieziono ich na front do Limanowej. 
Wobec groźby oskrzydlenia, oddział wycofał się do Nowego Sącza, skąd 5 IX nastąpił dalszy 
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odwrót w kierunku wschodnim. Podczas późniejszych walk w Mościskach k. Lwowa dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 22 IX zbiegł i powrócił 
do domu. Tu przez okres okupacji pracował na roli, pomagając w miarę swoich możliwości 
partyzantom. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1952, przeniósł się do Tenczyna w pow. 
myślenickim, podejmując pracę w tamtejszych kamieniołomach. Następnie był pracownikiem 
Huty im. Lenina, a później Nadleśnictwa Nowy Targ, skąd przeszedł na rentę. Zm. 14 III 1995  
i spoczywa na cmentarzu w Lubniu. [ZKRPiBWP NS, B 688/558]

BAŃKOSZ MICHAŁ, ur. 14 IX 1907, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii Cie-
sielki; szer. rez. rolnik. Służbę wojskową odbywał w latach 1928-1930. Powołany w 1939 do  
1 psp i skierowany na tajne przeszkolenie z zakresu dywersji pozafrontowej. Po jego ukoń-
czeniu otrzymał przydział do 12-osobowego oddziału specjalnego, dowodzonego przez plut. 
Adolfa Kapłaniaka. Z chwilą wybuchu wojny przeszedł górami do Starego Sącza, gdzie wy-
sadził kilka obiektów o znaczeniu militarnym, w tym most na Popradzie. Następnie zgodnie 
z rozkazem powrócił do Szczawnicy, aby kontynuować misję do której był przygotowywany. 
Z końcem 1939 podczas spotkania z podobnymi grupami z rejonu Zakopanego, doszło nie-
spodziewanego spotkania z niem. patrolem. W rezultacie wymiany ognia poległo 4 hitlerow-
ców, a jeden uciekł. W odwecie agresor zorganizował obławę, która jednak nie przyniosła 
żadnych rezultatów. Powszechnie wówczas uważano, że ową ingerencja nastąpiła w wyniku 
zdrady jednego z jej uczestników. Niemniej efektem tego spotkania było decyzja o włącze-
niu się do pomocy w przeprowadzaniu przez zieloną granicę ludzi uchodzących na Węgry. 
Ponieważ jednak M.B. nie znał dobrze topografii terenu, dlatego też nie brał bezpośredniego 
udziału w tej akcji, a jedynie pełnił służbę kwatermistrzowską. Z chwilą powstania oddzia-
łów leśnych wstąpił do szczawnickiej grupy AK Józefa Węglarza pseud. „Ryś”, podlegającej 
z kolei por. Krystynowi Więckowskimu „Zawiszy”. Wraz z oddziałem pod pseud. „Cygan” 
brał udział w wielu akcjach bojowych, pośród których należy wymienić: rozbrojenie żołnie-
rzy niem. na punkcje obserwacyjnym na Radziejowej, rozbicie obławy antypartyzanckiej na 
Skałce, unieszkodliwienie Straży Granicznej w Leśnicy, odbicie 18 aresztowanych partyzan-
tów w Kamienicy. Po zakończeniu okupacji przez rok służył w szeregach MO, a następnie 
osiadł jako rolnik, na połemkowskim gospodarstwie w Szlachtowej. Począwszy od 1969 był 
strażnikiem w przedsiębiorstwie melioracyjnym, skąd w 1973 przeszedł na emeryturę. [KMZ-
KRP Szczawnica, t. 3, poz. 680-682]

BARA FRANCISZEK, ur. 17 II 1921, Szalowa, pow. gorlicki, s. Agaty; strz., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja 
Stanisława Wojtasa]

BARA ROMAN, ur. 21 VIII 1923 w Szalowej, pow. gorlicki, s. Jana Kantego i Anny 
Zielińskiej; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Jego dalsze losy są nieznane. Zm. 14 VII 2005 i spoczywa na cmentarzu w Szalowej. [Relacja 
Stanisława Wojtasa]

BARA Z., szer. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Świa-
dek śmierci kpr. Kaczmarczyka. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 39, przypis 38]

BARAN ANTONI, ur. 25 I 1906, Złotne, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Katarzyny Sze-
beszowicz, żonaty; strz. rez., robotnik rolny. Ze względu na ciężką sytuację materialną rodzi-
ny nie uczęszczał do żadnej szkoły. Od najmłodszych lat pracował u zamożnych gospodarzy  
w swojej wsi, a następnie jako robotnik najemny w Ptaszkowej. Powołany 27 IX 1927 do służby 
wojskowej w b. KOP, którą pełnił do 27 IX 1929. Po jej zakończeniu wyjechał do Francji za 
pracą, którą znalazł w kopalni rudy żelaza. Po powrocie do kraju w 1933, wstąpił w związek 
małżeński z Marią Złocką i wspólnie pracowali na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, i przeka-
zany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce 
wcielony do powstałego b. obsadzającego Dniestr na linii Żurawno–Żydaczów. Po sow. agresji 



43

wykonując rozkaz, skierował się wraz z wojskiem na południe, w kierunku granicy. W cza-
sie przemarszu dostał się 18 września w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w lwowskim 
obozie NKWD, skąd w drodze wymiany jeńców przekazano go w listopadzie 1939 stronie 
niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeniecki 12964/IV B), a następnie w stalagu  
IV A Hohenstein, skąd 28 I 1940 przeniesiono go do stalagu IV E Altenburg (nr jeniecki 
12364). Tam przebywał do wyzwolenia. Po powrocie do kraju pracował jako robotnik leśny,  
a w 1971 przeszedł na emeryturę. Zm. 10 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy-Zdroju. 
[ZKRPiBWP NS, B 452/305; SPPp IIIRz, 5429; świadek Jana Dutki]

BARAN FRANCISZEK, st. sierż. służby stałej. Do stopnia st. sierż. awansował po 1933. 
Pracownik kancelarii pułkowej. Innych danych brak. [Z1P, s. 47; APNS, SPGNS, poz. 148]

BARAN JAN, ur. 4 II 1914, Marcinkowice, pow. nowosądecki, s. Mateusza i Zofii Mróz; 
strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w warsztacie kowalskim swo-
jego ojca. Powołany 4 XI 1935 do służby wojskowej, którą pełnił jako podkuwacz koni do  
1 X 1937 w szw. ckm 5 psk w Dębicy. Po przejściu do rezerwy rozpoczął w 1938 pracę w no-
wosądeckich Warsztatach Głównych PKP. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Z polecenia swojego d-cy plut. Żelazki,  
w 3-osobowym patrolu żołnierskim, powiększonym o 2 policjantów udał się na rowerach 2 IX 
na zwiad do Powroźnika. Z powodu nieprzyjacielskiego ostrzału zwiad przerwano i zarządzono 
powrót. Następnie brał udział w walkach pod Wawrzką, jako łącznik d-cy k. Podczas kolejnych 
walk został ranny w okolicach Janowa Lubelskiego. Jednak po ambulatoryjnym opatrzeniu ran 
przez służby medyczne, kontynuował walkę po Żółkiew. Tam też dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Mościska, skąd wywieziono go do sta-
lagu IV B Mühlberg. Przeniesiony 14 XII 1944 do stalagu IV A Hohenstein, gdzie 5 V 1945 
odzyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Tu otrzymał 31 IV 1945 w punkcie 
repatriacyjnym JW 65-605 zaświadczenie nr 3054 – zezwolenie na powrót do domu. Po przy-
byciu do kraju krótko odpoczywał, z powodu skrajnego wycieńczenia fizycznego, po czym 
w 1946 podjął pracę w przeds. „Paged” w Marcinkowicach. Następnie zatrudnił się w ZNTK  
w Nowym Sączu, skąd w 1974 przeszedł na emeryturę. Otrzymał odzn.: „Przodujący Kolejarz” 
i „Przodownikom Pracy”. Zm. 20 IV 1996 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKR-
PiBWP NS, B 586/594; książeczka wojskowa nr C o754795; kolekcja materiałów Adama Majochy]

BARAN JAN, ur. 2 V 1915, Złotne, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Zofii Sekuły; kpr., 
rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Homrzyskach, pracował w gospodarstwie 
rodziców. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1935 z Marią Kamyk z Łabowej, pracował już na 
własnym gospodarstwie. Powołany 30 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył z k. na front do Grybowa. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli sow. Po złożeniu 
broni i krótkotrwałym przetrzymywaniu w prowizorycznym obozie, odzyskał wolność, po czym 
powrócił do domu. Tu ponownie pracował na roli, a także znalazł zatrudnienie w tartaku w Na-
wojowej, gdzie pracował również po wojnie i skąd w 1970 przeszedł na emeryturę. W 1959 zm. 
mu żona, matka 4 dzieci, po czym 2 lata później ponownie wstąpił w związek małżeński z Julią 
Zaczyk. Zm. 12 VII 1989 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, B 611/365]

BARAN JULIAN, ur. 12 XII 1908, Góra Ropczycka, pow. ropczycko-sędziszowski, s. An-
drzeja i Marii Motyki, zam. w Korzennej (nr domu 234); strz. rez., rolnik. Po szkole powszech-
nej przyjechał do rodziny w Czarnym Potoku, gdzie uczył się grać na fortepianie i organach.  
W 1929 podjął pracę organisty w kościele w Korzennej. Powołany 29 X 1930 do służby wojsko-
wej w 1 psp, którą pełnił do IX 1932. Związek małżeński zawarł w 1935. Zmob. 24 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przydzielony do Kolumny Taborów nr 510, z którą udał się do Bielska, 
gdzie nie dotarł, gdyż przed osiągnięciem celu skierowano ich do Krakowa, a następnie dalej 
na wschód. W czasie tego wycofywania się, został rozbrojony w Otyni i przekazany wojskom 
sow. Wraz z innymi doprowadzony do Stanisławowa i tu oddany w ręce wojsk sow. Osadzo-
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ny w obozie zbiorczym Wołoczyska, skąd po tygodniu został przetransportowany do obozu 
NKWD Oranki. Stąd z końcem X 1939 przewieziono go do Brześcia, gdzie 2 XI w drodze 
wymiany jeńców przekazano go stronie niem. Umieszczony w zaimprowizowanym obozie na 
lotnisku w Małyszewie, skąd po kilkugodzinnym oczekiwaniu został przewieziony do stala-
gu II D Stargard in Pommern (nr jeniecki 24846/II A). Przeniesiony 25 XII 1939 do stalagu  
II C Greifswald, skąd po zwolnieniu w VII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac rolnych w Siefertshof. Po powrocie do domu objął 
ponownie pracę organisty w kościele w Korzennej i nadal prowadził gospodarstwo rolne. Zm. 
12 XII 1998 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP, B 618/708]

BARAN PIOTR, ur. 1 XII 1913, Wielopole, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Wrześniowska L.K. 552; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

BARAN STANISŁAW, ur. 13 XI 1914, Krużlowa Niżna, pow. nowosądecki, s. Pawła  
i Agnieszki Fydy, zam. w Krużlowej Niżnej; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Gry-
bów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk poległ pod 
Przemyślem obsługując km. [SPNS, Ns 1830/57; ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne]

BARAN ZBIGNIEW, strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do k. wartowniczej 1 psp, po czym 
jak podał w relacji pisemnej: 5 IX 1939 wyruszyliśmy w stronę Grybowa wraz z kompanią ka-
rabinów maszynowych Obrony Narodowej. Stoczyliśmy potyczki: Gorlice, Biecz, Jasło, Sanok, 
Janów, Stanisławów. Tam też dostał się do niewoli sow. z której zbiegł. Zatrzymany w drodze 
powrotnej przez niem. patrol i osadzony w obozie przejściowym Jarosław. Jego dalsze losy są 
nieznane. [ZKRPiBWP NS, Koło miejskie, Komisja Weryfikacyjna, t. 10; świadek Augustyna Czopa]

BARANIECKI, imię nieznane, por. służby stałej. We IX 1939 pierwszy oficer sztabu 
1 psp. Innych danych brak. [Relacja Zygmunta Podwina]

BARANOWSKI JÓZEF, ur. 6 III 1910, Slovinki k. Krompach (Słowacja), s. Józefa 
i Marii, zam. w Nowym Sączu, ul. Nawojowska; st. strz. rez., cukiernik. Do 25. roku życia 
mieszkał na Słowacji, dokąd udali się za pracą jego rodzice. Jako obywatel polski otrzymał  
w 1936 wezwanie do stawienia się przed komisją poborową. Jednak ta odroczyła go czasowo 
od służby wojskowej, aby nauczył się języka polskiego. Po zamieszkaniu w Nowym Sączu zaj-
mował się handlem obnośnym produkowanych przez siebie wyrobów cukierniczych. Powoła-
ny w III 1937 do służby wojskowej w plutonie pionierów 1 psp, którą ukończył jesienią 1938. 
Po przejściu do rez. podjął pracę w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP. Po zawarciu 
związku małżeńskiego 26 VIII 1939, został następnego dnia zmob. do 1 psp Przydzielony do 
plutonu pionierów, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych znalazł się na tere-
nach zajętych przez wojska sow. Tam też 27 IX w Łęcznej dostał się do niewoli sow. Osadzony 
w obozie NKWD Równe–Lwów, gdzie pracował przy budowie drogi. Po ukończeniu zadania, 
wywieziono go do obozu na Syberii, gdzie prawdopodobnie pracował w tajdze. Po zwolnie-
niu z niewoli przyjechał do Tockoje i tam 2 IX 1941 wstąpił do tworzącej się Armii Polskiej 
gen. Andersa. Z nią też przeszedł do Iranu. Wysłany do Wielkiej Brytanii i przydzielony do  
11 k. zaopatrzenia 1 DPanc, z którą następnie przeszedł cały jej szlak bojowy. Po zakończeniu 
wojny powrócił jesienią 1945 do Nowego Sącza i podjął pracę w zawodzie kolejarza. Wobec 
prześladowania go przez funkcjonariuszy UB za służbę w PSZ na Zachodzie postanowił opu-
ścić Polskę. W tym celu zakupił konia i wóz i po załadowaniu swojego dobytku wraz z żoną 
wyjechał na stałe do Preszowa (Słowacja). [APNS, Lista PCK; Indeks represjonowanych, nr 1282224; „Prze-
krój”, Były żołnierz I Pancernej pisze ze Słowacji, nr 1275 z 1969; relacja Ryszarda Plockera]

BARAŃSKI CZESŁAW, ppor. rez.; d-ca plutonu w bON „Limanowa”. Innych danych brak.
BARAŃSKI JAN, ur. 27 XII 1912, Dynów (?), s. Antoniego i Marii Juszczek; strz., rez., 

urzędnik. Z końcem VI 1939 powołany na bezterminowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie 
których wybuchła wojna. W czasie jej trwania 18 IX przekroczył granicę państwową. Inter-
nowany w węgierskim obozie, skąd 21 XII 1939 zbiegł i kierował się w stronę domu. Zatrzy-
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many w okolicach Komańczy przez żandarmerię niem., po czym został osadzony w sanockim 
więzieniu. Skazany przez tamtejszy sąd na karę śmierci za rzekome szpiegostwo, oczekiwał jej 
wykonania w celi. Wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności, zbiegł 23 III 1940 i ukrywał się 
do końca wojny w okolicach Mszany Dolnej. Od 1948 był wicestarostą w Wadowicach. [SPNS, 
IIKo 29/50]

BARAŚCIK ERNEST LEOPOLD, ur. 22 IV 1905, Nowy Sącz, i tam zam., ul. Grunwaldzka, 
s. Leopolda i Katarzyny; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

BARCZ JAN, strz.? Prawdopodobnie we IX 1939 żołn. 1 psp. Poległ w nieznanych oko-
licznościach. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne]

BARNASIEWICZ JÓZEF, ur. w 1915; strz. Żołn. 1 psp. Po wybuchu wojny przewiezio-
ny wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, 
wcielony do powstałego b., obsadzającego Dniestr na odcinku Żurawno–Żydaczów. Z chwilą 
sow. agresji, zgodnie z rozkazem, rozpoczął marsz ku południowej granicy państwa. Podczas 
wykonywania tego zadania otoczony wraz z towarzyszami broni 18 IX w Tłumaczu, przez 
wojska sow. Po uniknięciu niewoli rozpoczął powrót do domu, podczas którego zatrzymany  
w Lesku przez żandarmerię niem. i osadzony w obozie przejściowym Sanok. Po jednodnio-
wym w nim pobycie, wspólnie z Franciszkiem Górowskim i Tadeuszem Sarną, zbiegł i powró-
cił do domu. [Relacja Tadeusza Sarny]

BARNAŚ STEFAN, ur. 26 IX 1908, Michałkowice, pow. rybnicki, s. Wojciecha i Anny, 
zam. w Nowym Sączu, ul. Bandurskiego 6; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych 
brak. [APNS, Lista PCK]

BARTKOWSKI JAN, ur. 17 V 1914, Nowy Sącz, s. Franciszka i Michaliny, zam. w No-
wym Sączu, ul. Legionów 6. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

BARTKOWSKI STANISŁAW, ur. 9 IV 1916, Nowy Sącz, s. Józefa i Katarzyny Piechnik; 
kpr. służby stałej, muzyk. Jako 15-letni młodzieniec, 10 IV 1931 rozpoczął naukę gry w or-
kiestrze wojskowej. Po zdaniu egzaminu ze swoich umiejętności muzycznych przed komisją 
powołaną przez DOK nr 5 w Krakowie, otrzymał 12 VI 1937 przydział do orkiestry 8 puł im. 
ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie. Przeniesiony 19 III 1939 do 1 psp i po przeszkole-
niu wojskowym, przydzielony do tamtejszej orkiestry. Tu 5 V awansował do stopnia st. strz.,  
a 15 VIII na kpr. Z chwilą wybuchu wojny wymaszerował na front do Grybowa, w ochronie 
pocztu sztandarowego, jako łącznik d-cy. Podczas walk, po wydostaniu się z okrążenia pod 
Delatynem, przekroczył granicę węgierską. Internowany od 21 IX w obozie (m. nieznane), 
gdzie od I 1940 działał w tajnej organizacji zajmującej się przerzutem wojskowych do Fran-
cji. Po likwidacji tego obozu przez Niemców, uszedł do obozu cywilnego w Kalócsa, skąd 
zbiegł w stronę granicy jugosłowiańskiej. Zatrzymany 16 V 1943 przez placówkę granicz-
ną i osadzony w obozie karnym na okres 3 miesięcy. Po odbyciu kary znalazł się ponownie  
w Kalócsa, skąd 4 IV 1945 powrócił do kraju. Odzn. medalem „Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945”. Zm. 16 IX 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw.7. [ZKR-
PiBWP NS, B 73/324]

BARTMAN WITOLD, ur. 28 XI 1921, Osieczany, pow. myślenicki, s. Michała i Anny 
Pawlik; strz. rez., krawiec. Jako czł. „Strzelca”, zgłosił się ochotniczo 2 IX 1939 do 1 psp i otrzy-
mał przydział do plutonu zwiadowców. Podczas późniejszych walk w Brzuchowicach k. Lwowa 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Tarnowie, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. W IV 1940 został wywieziony do przymusowych robót w miejscowości Drensteinfurt 
k. Münster (Nadrenia), gdzie doczekał końca wojny. Do kraju powrócił w X 1945. Zm. 13 XII 
1992. [ZKRPiBWP NS, B/709]

BARTNIK JÓZEF, kpr. Jako żołn. nadterminowy wyruszył we IX 1939 na front w szere-
gach 1 psp. Prawdopodobnie w czasie walk pod Libuszą został ranny, bowiem znajdował się  
w jasielskim szpitalu. Od tej chwili jego dalsze losy są nieznane. [APK PCK 19, Lista...poz.39]
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BARTOL STANISŁAW, ur. 1915, Zakopane; strz. Żołn. w plutonie łączności 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Tadeusza Sarny]

BARTOSIK WOJCIECH, ur. w 1904, Roztoka-Brzeziny, pow. nowosądecki, s. Andrzeja 
i Marii, zam. w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych da-
nych brak. [APNS, Lista PCK]

BARTUSIAK JAN, ur. 29 X 1915, Barnowiec, pow. nowosądecki, s. Dymitra i Julii Jopek; 
st. szer., rolnik. Ukończył szkołę podstawową i pracował w gospodarstwie rodziców. Powołany 
1 IV 1937 do służby wojskowej w 9 ks 4 psp w Cieszynie, po czym przeniesiono go do tamtej-
szej orkiestry. Stamtąd też w stopniu st. strz. przeszedł 1 IX 1938 do rez. Zmob. 28 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk 
pod Dobczycami dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII B Krems–Gneixen-
dorf, skąd 12 V 1941 został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Po powrocie do domu 
pracował dalej jako rolnik. Po zakończeniu okupacji powołany 14 V 1945 do służby wojsko-
wej i skierowany do szkoły oficerskiej w Krakowie. Tej jednak nie ukończył z powodu choro-
by. W latach 1948-1954 sprawował urząd sołtysa w Nawojowej, po czym przeszedł do pracy  
w Prezydium GRN we Frycowej na stanowisko sekretarza. W wyniku wyborów w 1957 objął 
stanowisko przewodniczącego GRN w Nawojowej, które sprawował do 1959. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 24 VIII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. 
[ZKRPiBWP NS, B 85/247 i B 76/521; ZIW NS, 299; SPPpIII Rz NS, B 140; świadek Juliana Zaczyka]

BASIAGA JÓZEF, ur. 2 VI 1917, Krempachy, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 20; strz.. We IX 1939 żołn. bON „Nowy Sącz”. Innych da-
nych brak.

BASIAGA STANISŁAW, ur. 12 III 1915, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Jana i Rozalii 
Gajdosz; kpr., handlowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do Szkoły Handlo-
wej w Nowym Sączu, po czym podjął pracę w krynickiej restauracji „Chorążówka”. Powołany 
16 III 1938 do odbycia służby wojskowej w 1 k. ckm 1 psp, skąd miesiąc później (20 IV) prze-
niesiono go do plutonu łączności. Stamtąd też oddelegowano go 1 I 1939 do szkoły podoficer-
skiej przy 8 b. telegraficznym w Toruniu, którą ukończył 21 VII. Po powrocie do macierzystej 
jednostki otrzymał przydział do III b., z którym 27 VIII 1939 wyruszył na front jako d-ca 
drużyny. Podczas walk o Lwów dostał się 21 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym w Sądowej Wiszni, a następnie w Przemyślu, skąd zbiegł i powrócił do domu. W okresie 
okupacji pracował dorywczo w różnych zakładach, w tym również od 1944 w Ostbahn-Ausbes-
serungswerk Neu Sandez (d. Warsztaty Główne PKP). Po zakończeniu wojny był zatrudniony 
w Krakowskim Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej „Las” w Zawadzie, a następnie w latach 
1946-1948 w hufcu „Służba Polsce”. Począwszy od 1949 związał się z Gminną Spółdzielnią 
„Samopomoc Chłopska” w Nawojowej, będąc tam kolejno: magazynierem, kierownikiem re-
stauracji, kierownikiem działu żywienia zbiorowego, a od 1951 przewodniczącym Rady Za-
kładowej. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 VII 1985 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 16. [ZKRPiBWP NS, B 85/247; ]

BASISTA STANISŁAW, pochodził z Waksmundu, pow. nowotarski; rolnik. W 1939 słu-
żył w 1 psp. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy byli…, s. 13]

BASSARA JÓZEF, ur. 12 III 1903, Krzywa, pow. ropczycko-sędziszowski, s. Wojciecha  
i Marii Koniecznej; st. strz. rez. W dniu 8 XI 1930 zawarł związek małżeński z Julią Szablą 
z Piątkowej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. 
[APNS, Lista PCK; PŚM, Księga ślubów, t. 7, s. 21/112]

BASTA PIOTR, ur. w 1902, Chełmiec Polski, pow. nowosądecki, tam zam., s. Jana i Marii 
Szkaradek; st. sierż. służby stałej. We IX 1939 wyruszył na front wraz z 1 psp, jako szef k. Jed-
nak jego wojenna droga nie jest znana. Po 1945 kontynuował służbę w LWP, gdzie awansował 
do stopnia por. [SGNS, P 8/31; Z1P, s. 48-49]
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BASTA WŁADYSŁAW, ur. 22 VII 1914, Żeleźnikowa Wielka, pow. nowosądecki, s. Mar-
cina i Marii Górskiej; kpr. W służbie wojskowej od 1 IV 1938 w 1 psp. Po wybuchu wojny wy-
ruszył na front do Izb w składzie 9 ks. Podczas walk pod Brzuchowicami k. Lwowa dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd 7 X 1939 zbiegł i powrócił 
do domu. [ZKRPiBWP NS, B 489]

BASTA WŁADYSŁAW, ur. 25 IV 1914, Moszczenica, pow. nowosądecki, s. Józefa i Zofii
Skoczeń; strz. rez., robotnik. Służbę wojskową odbywał w latach 1936-1937 w 1 psp. Zmob.  
w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SPNS,  
II K 450/50; Relacja Eugeniusza Szewczyka]

BAUMAN ALTER, ur. 15 III 1908, Nowy Sącz, tam zam., ul Kraszewskiego 34; strz. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podzas walk poległ w nieznanym 
miejscu, ani czasie. [APNS, AmNS I 357, S. 1233]

BAYER LEOPOLD, ur. 4 II 1914, Nowy Sącz, tam zam., s. Konrada i Emilii; strz. rez. We 
IX 1939 żołn. 1 psp. [APNS, Lista PCK]

BAZIAK WAWRZYNIEC, ur. 10 VI 1909, Zabrzeż, pow. nowosądecki, tam zam.,  
s. Piotra i Bronisławy, kawaler; szer. rez., flisak. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do
k. asystencyjnej nr 503, z którą wyruszył na front do Krakowa. Po zajęciu stanowisk obron-
nych na wzgórzu w miejscowości Rząska doszło 5 IX do walki, w czasie której rzucony do 
jego okopu niem. granat eksplodował, rozrywając Wawrzyńca. W tej sytuacji jego kolega szer. 
Tomasz Biały pozbierał szczątki zabitego i pogrzebał je w leju powstałym po wybuchu. Następ-
nie umieścił na tej prowizorycznej mogile krzyż, wykonany z dwóch pochodzących z płotu 
sztachet. Na nim też umieścił napis, podając jego nazwisko. Po zakończeniu walk, z końcem  
X 1939 ojciec przewiózł zwłoki syna na krakowski cmentarz w Bronowicach i tam je pogrze-
bał. [SPNS, Ns 1210/67]

BAZIAK WŁADYSŁAW, ur. 13 X 1913, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Łatniak, zam. Stary Sącz, ul. Klasztorna 3; por. rez., nauczyciel. Ukończył Seminarium Na-
uczycielskie w Starym Sączu. Powołany w 1935 do służby wojskowej, którą odbywał w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie. Po przejściu do rez. pracował w swoim zawo-
dzie. Wysłany w 1938 wraz z Hufcem Pracy do Równego, w charakterze pedagoga i opiekuna 
młodzieży zrzeszonej w WFiPW. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front do 
Tylicza, jako z-ca d-cy plutonu art. pułkowej. Po pierwszych walkach i zaginięciu jego d-cy 
objął komendę plut. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, gdzie po roz-
biciu oddziału zakopał broń, po czym powrócił do domu. Aresztowany z końcem 1942 przez 
gestapo w skutek rozgrywek personalnych we władzach miejskich i osadzony w nowosądec-
kim więzieniu. Po przeniesieniu do Tarnowa, wywieziono go transportem z dnia 28 I 1943 do 
KL Auschwitz (nr obozowy 95265). Tam też zginął 10 III 1943 [Księga pamięci. Transporty Polaków do 
KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, t. 3, s. 1640; Relacja brata Józefa]

BĄK FRANCISZEK KSAWERY, ur. 4 V 1913, Olszyny, pow. gorlicki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Żeglarska 10, s. Jana i Eleonory Różyckiej; kpr. służby stałej, muzyk. Edukację zdo-
bywał w Gimnazjum przy Zakładzie Sierot w Miejscu Piastowym k. Krosna. Od 3 I 1930 roz-
począł naukę gry na klarnecie w orkiestrze 1 psp. Po jej zakończeniu przeniesiony 18 III1 1935 
do 2 k. ckm na przeszkolenie wojskowe, po czym dwa 2 później (1 V), ponownie powrócił 
do orkiestry. Po awansie do stopnia kpr. przeniesiono go 19 III 1936 na stanowisko podofi-
cera kontraktowego w orkiestrze KOP w Krasnym nad Uszą koło Mołodeczna. Po 2 latach 
powrócił do sądeckiej jednostki, po czym brał udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu 
wojny wyruszył na front wraz z pułkowymi taborami, a po ich częściowym rozbiciu pod Dro-
hobyczem, przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, a następ-
nie Nagykáta, skąd zbiegł i przedostał się do ambasady polskiej w Budapeszcie. Tu otrzymał 
paszport na nazwisko Tadeusza Góreckiego, wykonującego zawód elektromechanika i wraz  
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z 20-osobową grupką ludzi pojechał ku granicy węgiersko-jugosłowiańskiej, która biegła rze-
ką Drawą. Po dwudniowym oczekiwaniu 24 III 1940 zostali przez nią przewiezieni, dostając 
się jednak w ręce strażników jugosłowiańskich. Ci po skontrolowaniu dokumentów zezwolili 
im na wyjazd do Zagrzebia. W tamtejszym konsulacie otrzymał bilet na podróż pociągiem 
przez Włochy do Francji. Po przybyciu na miejsce wstąpił do 2 pgren 1 DP w Coëtquidan, 
gdzie został kapelmistrzem tamtejszej orkiestry. W nocy z 3 na 4 V wymaszerował wraz z puł-
kiem na front jako d-ca plutonu sanitariuszy, na który dotarli 7 V 1940. Podczas walk dostał 
się 21 VI 1940 w miejscowości Saint-Dié-des-Vosges do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
V D Strassburg (nr jeniecki 64721/V D) i przydzielony do ekipy pracującej przy naprawie 
torów kolejowych. Następnie był zatrudniony w kamieniołomach, a w końcu w fabryce por-
celany. Wolność odzyskał 9 V 1945, po czym już 22 V powrócił do kraju jako pierwszy je-
niec wojenny z frontu zachodniego. Ważył wówczas niespełna 49 kg. W VI 1945 podjął pracę  
w Miejskim Ośrodku Maszynowym, a później w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-
-Budowlanym w Nowym Sączu na stanowisku magazyniera. Od 1952 był zatrudniony jako 
dyspozytor transportu w Spółdzielni Ogrodniczo-Warzywnej, a następnie w Spółdzielni  
1 Maja na stanowisku kierownika Działu Transportu. Od 1966 do 31 XII 1976, tj. czasu 
odejścia na emeryturę był dyspozytorem w Nadleśnictwie Nawojowa. Odzn.: Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”  
i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 30 VI 1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 110/190]

BĄK MARIAN,. ur. 21 VIII 1914, Nowy Sącz, s. Józefa i Kunegundy Fiut, kawaler; strz., 
malarz. Powołany do służby wojskowej od 15 III 1938 w 1 k. ckm 1 psp. Przeniesiony w VII 
1939 do plutonu łączności, z którym wyruszył na front do Uścia Ruskiego. Podczas działań 
wojennych dostał się w Żółkwi do niewoli sow. Tu po złożeniu broni odzyskał wolność, po 
czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, B ]

BĄK STANISŁAW, ur. 25 V 1911, Olszyny, pow. tarnowski, s. Jana i Eleonory Różyckiej, 
kawaler; kpr. służby stałej, nauczyciel muzyki. Jako 13-letni chłopiec rozpoczął 1 V 1924 naukę 
gry w orkiestrze 1 psp, a po jej zakończeniu, pozostał w służbie i został mianowany podofi-
cerem nadterminowym, a następnie zawodowym. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył z puł-
kiem na front. Podczas działań wojennych w nieznanych okolicznościach ok. 20 przekroczył  
IX granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd w VII 1940 zbiegł. Po przybyciu 
do Nowego Sącza zawarł w VIII 1940 związek małżeński, po czym nowożeńcy wyjechali do 
Krosna. Tam niebawem rozpoczął pracę jako muzyk grając w lokalu. Na polecenie okupan-
ta miesiąc później, zmuszony został opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania, osiadając  
w Olszynach. Po przejściu frontu, przyjechał do Nowego Sącza, skąd w VI 1945 wyjechał na 
Ziemie Zachodnie. Do 1948 pracował w Zabrzu, po czym powrócił do Nowego Sącza. Tu 
podjął pracę nauczyciela w szkole muzycznej, prowadził także zespół jazzowy. Od 1953 r. był 
pierwszym skrzypkiem w Małej Orkiestrze Symfonicznej PSS im. Karłowicza. Był instrukto-
rem i dyrygentem zespołu jazzowego PSS od końca 1954, zespołu kameralnego PSS od 1955 
i w 1963–1970 kapelmistrzem Orkiestry Dętej ZNTK. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i Zło-
tą Tarczą Herbową m. Nowego Sącza. Zm. 8 I 1985 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu (kw. 7). [ZKRPiBWP NS, B 496/225]

BĄK WŁADYSŁAW, ur. 20 VI 1904, Olszyny, pow. tarnowski, s. Jana i Eleonory Różyc-
kiej, ż. Adela Elżbieta Smoleń (od X 1937); plut. służby stałej. Do stopnia plut. awansował po 
1933. We IX 1939 żołn. 1 psp. Zm. w V 1975 w Wielkiej Brytanii. [APŚM, Księga zapowiedzi przed-
ślubnych, poz. 3/37; APNS, SPGNS, poz.148; relacja Mieczysława Kurczaby]

BECK ABRAHAM, pochodził z Jasła; strz. W służbie wojskowej od III 1938 w 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front w szeregach 6 ks. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Józefa Gustaka]
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BECKERMAN JULIAN, ur. 14 X 1908, Tarnopol, zam. w Nowym Sączu, ul. Batorego 27,  
s. Chaima i Laury; strz. rez. We IX 1939 żołn. kompani wartowniczej 1 psp. Innych danych 
brak. [APNS, Lista PCK]

BEDNARCZYK WOJCIECH, ur. 11 IV 1913, Wola Kosnowa, pow. nowosądecki, s. An-
toniego i Marii Cebuli; strz. rez., rolnik. W 1939 służył w 1 psp. Podczas walk w Lasach Janow-
skich został śmiertelnie ranny. Świadkiem jego zgonu był Franciszek Zasadny. [SGSS, Zg 32/47]

BEDNARCZYK ZYGMUNT, ur. 4 I 1911, Ciche, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzy-
ny Tylki, ż. Agnieszka; plut. rez. Po szkole powszechnej kontynuował naukę w nowotarskim 
gimnazjum. Powołany w 1933 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, 
którą ukończył w 1934. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Po rozbi-
ciu oddziału 19 IX, powrócił do domu. Tu wstąpił do Konfederacji Tatrzańskiej. Aresztowany  
23 II 1942 przez gestapo i następnie przesłuchiwany w zakopiańskiej katowni „Palace”. Prze-
wieziony do Krakowa, po czym transportem 11 V 1942 przewieziony do KL Auschwitz (nu-
mer obozowy 34 919). Przewieziony do KL Buchenwald 12 III 1943 (numer obozowy 11 476). 
Wolność odzyskał 14 IV 1945. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 8]

BEDNAREK MIECZYSŁAW, ur. 2 III 1920, Kanina, pow. limanowski, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Batorego 60, s. Stanisława i Marii; strz. Jako członek „Strzelca” został wcielony we IX 
1939 do służby pomocniczej w 1 psp. Innych danych brak.

BEDNARZ JAN, ur. 21 II 1910, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Katarzyny Bel-
czyk; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Służbę wojskowa odbywał w latach 1932-1933. W 1937 zawarł związek małżeński  
z Natalią Szemelą, z którą miał 2 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, wyruszył na front. 
Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeniecki 21110), następnie stalag XIII C Hammelburg/Main-
franken, skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego 10 IV 1941, wywieziony 
do przymusowych prac w miejscowości Voihaller (?). Zm. 29 IV 1982 i spoczywa na cmentarzu  
w Dominikowicach. [SPPpIIIRz; Nowy Sącz; ZKRPiBWP Koło Gorlice, akta osobowe podopiecznych, poz. 20]

BEDNARZ TADEUSZ, ur. 20 XI 1911, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Ka-
tarzyny Belczyk; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 7 lat podjął naukę w szkole powszechnej, 
którą ukończył w 1922. W 1927 rozpoczął pracę w gorlickim kopalnictwie naftowym, prze-
rwaną w III 1934 powołaniem do służby wojskowej w 5 ks 1 psp. Po jej zakończeniu 15 IX 1935 
powrócił do swojego zakładu pracy. Powołany 1 VII 1939 na ćwiczenia rez. w macierzystej 
jednostce i skierowany do wznoszenia umocnień na Magurze Małastowskiej. Gdy wybuchła 
wojna, wraz z 8 ks 1 psp wyruszył na front do Izb. Swój udział we walkach zakończył pod 
Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Okres okupacji spędził pracując  
w gorlickim kopalnictwie naftowym, gdzie też był zatrudniony również w późniejszym okresie 
i stąd w 1977 przeszedł na emeryturę. Zm. 9 III 1992 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. 
[ZKRPiBWP NS, B 559/440; tamże, Koło Gorlice, zmarli członkowie, t. 3, poz. 374]

BEREZOWSKI HENRYK, ur. 4 VII 1918, Kraków, zam. w Nowym Sączu, ul. Bema 21, 
s. Mariana i Marii Waśkowskiej; strz., pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszech-
nej i 2-letniej Szkoły Handlowo-Zawodowej rozpoczął ochotniczo z dniem 25 III 1935 służbę 
wojskową jako elew w orkiestrze 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny przeniesiony do kmarsz,  
z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Pod naporem nieprzyjacielskiego uderzenia ra-
zem z oddziałem wycofał się do Nowego Sącza, skąd wraz ze swoimi kolegami przewieziono 
go do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce skierowano go pod Lwów, gdzie 
brał czynny udział w jego obronie. Po rozbiciu oddziału usiłował przekroczyć granicę rumuń-
ską koło Obertyna, lecz z powodu jej uszczelnienia przez wojska sow., było to niemożliwe.  
W tej sytuacji zawrócił w stronę Otyni, gdzie dostał się do niewoli sow. Po złożeniu broni 
odzyskał wolność, po czym skierował się w kierunku domu. W czasie drogi został zatrzymany 
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przez patrol niem. żandarmerii na moście pod Przemyślem i osadzony w tamtejszym obozie 
przejściowym. Następnie wywieziono go 26 IX 1939 do stalagu VIII B Teschen (nr jeniecki 
7550/VIII A). Tu podczas ponownego spisywania danych osobowych podał się za elewa orkie-
stry wojskowej. W tej sytuacji przeniesiono go do obozu cywilnego w Salzburgu, skąd 20 XII 
1939 został zwolniony. Po powrocie do domu i zawarciu związku małżeńskiego z Marią Rams, 
podjął 1 XII 1940 pracę w charakterze ślusarza w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez, na 
tzw. zasobowni. Na skutek likwidacji jego miejsca pracy, wyznaczono go we IX 1944 do prac 
ziemnych przy wznoszeniu umocnień polowych, które wykonywał do 10 I 1945. Po przejściu 
frontu 25 II 1945 podjął pracę w Służbie Ochrony Kolei, początkowo jako strażnik, a następnie 
jej komendant. Od 5 VIII 1946 zatrudniony w ZNTK jako pracownik biurowy, skąd w 1978 
odszedł na emeryturę. Odzn. medalami: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 29 V 1993 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 135/546]

BERLING MARIAN GERARD, ur. 6 VIII 1909, Żywiec, s. Michała i Aurelii Rusek; por. 
służby stałej. Szkołę Oficerską ukończył w 1933. Jako jej absolwent w stopniu ppor. otrzymał 
przydział do 1 psp. We IX 1939 d-ca plutonu pionierów w 1 psp. Lata wojny spędził w oflagu
II A Woldenberg. Po jej zakończeniu wstąpił ponownie w szeregi WP. Ukończył Akademię 
Sztabu Generalnego w Warszawie. Po uzyskaniu stopnia płk. dyplomowanego pełnił w okresie 
od 4 III 1963 do 12 IX 1968 funkcję szefa sztabu Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Zm.  
12 IX 1968, Kraków, pochowany na Cmentarzu Rakowickim Wojskowym (kw. 10 A, strona 
północna, miejsce 6). [Z1P, s. 46; Dziennik personalny MSWojsk. Nr 8, s. 164; Akt zgonu nr 2864/1968/SR]

BERNARDYN JAN STANISŁAW, ur. 13 I 1922, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Wojciecha 
i Józefy Jamro; strz., masarz. Po szkole powszechnej odbywał praktykę w zawodzie masar-
sko-wędliniarskim, jednocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej. W tym też czasie został 
członkiem WFiPW. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na 
front jako kucharz. Po rozbiciu oddziału w Krościenku, został skierowany w kierunku Sądowej 
Wiszni. Tam też podczas walk został ranny w lewą rękę. Opatrzony przez sanitariusza na polu 
walki i odstawiony do szpitala polowego. W obawie przed wywiezieniem do stalagu zbiegł, 
po czym powrócił do domu. Tu leczył się prywatnie. W czasie okupacji pracował jako rol-
nik oraz nielegalnie wykonywał swój wyuczony zawód. Aresztowany w XII 1944 przez policję  
i przekazany gorlickiemu gestapo. Tu przez 4 dni był poddawany wyrafinowanym torturom,
po czym odzyskał wolność. 3 V 1945 wcielony w szeregi LWP, gdzie służył do 11 VI 1946. Od 
8 V 1951 był pracownikiem Telekomunikacji Polskiej. Odzn. medalem „Za udział w walkach 
o Berlin” oraz „Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk”. Zm. 5 XI 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP Kolo Gorlice, zmarli, t. 5, poz. 661; świadek: Henryka Kostucha, Jana Korzenia, Stani-
sława Kozioła, Władysława Rzący]

BERNADZIK JAN, ur. 7 VII 1897, Morawska Ostrawa (Czechy), zam. w Nowym Sączu, ul. 
Kraszewskiego 46, żonaty, miał 4 dzieci; strz. rez. Prawdopodobnie ochotniczo wstąpił w VIII 1939 
do 1 psp z przydziałem do bw. Innych danych brak. [APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1232]

BEROWSKI LUDWIK, ur. 12 VIII 1916, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Ma-
rii; strz. W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp. Po wybuchu wojny, wyruszył na front. Podczas 
walk został ranny w lewą stopę. Przebywał do 16 XI w szpitalu w Rzeszowie, skąd przewiezio-
no go do krakowskiego szpitala św. Łazarza, a stamtąd 22 XI 1939 do krakowskiej kliniki prof. 
Latkowskiego, po opuszczeniu której powrócił do domu. [APK; PCK 19-Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 
10359, tamże: Szpital prof. Latkowskiego]

BEROWSKI MICHAŁ, ur. 29 VII 1907, Świniarsko, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Małgorzaty Bodziony; strz. rez., szewc. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął 
naukę zawodu u szewca, uczęszczając równocześnie do Szkoły Zawodowej w Starym Sączu. 
Po zakończeniu edukacji pracował w swoim zawodzie. Powołany 29 X 1930 do służby wojsko-
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wej w 2 psp w Sanoku, którą ukończył 16 X 1932. Po przejściu do rez. został magazynierem 
w magazynach wojskowych 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wznoszenia 
umocnień polowych. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym, skąd zbiegł. Po powrocie do domu pracował przez całą okupację w Ostbahn-
-Ausbesserungswerk Neu Sandez (d. Warsztaty Główne PKP). Po jej zakończeniu począwszy od 
1946 był pracownikiem Centrali Przemysłu Skórzanego w Nowym Sączu, a od 1954 warsztatu 
szewskiego MO Nowy Sącz. 2 lata później został palaczem centralnego ogrzewania w obiek-
tach PKS, skąd w 1965 przeszedł na emeryturę. Zm. 17 III 1994 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym Nowy Sącz-Helena. [ZKRPiBWP NS, B 572/494]

BERTASZ PANTALEJMON, ur. w 1914; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie walk 
został ranny w lewą stopę, po czym przebywał w szpitalu polowym nr 12 w Jarosławiu. Innych 
danych brak. [APK; PCK 19-Lista..., szpital Jarosław, poz. 31]

BESBIR JULIAN, strz. Zam. w Nowym Sączu. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyru-
szył na front. Innych danych brak. [Świadek Tadeusza Raichela]

BETLEJ MICHAŁ, ur. 20 IX 1903, Białkówka, pow. krośnieński, zam. w Starym Sączu, 
s. Józefa i Marty; strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1927-1929. 2 lata później zawarł 
związek małżeński z Katarzyną Koroną. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Li-
manowa, po czym wyruszył do miejsca koncentracji w Rytrze. Jego wrześniowy szlak jest nie-
znany. Aresztowany 10 III 1942 za przynależność do ZWZ-AK i osadzony w nowosądeckim 
więzieniu. Przewieziony 29 III do Tarnowa, skąd 13 IV 1942 został wysłany transportem do 
KL Auschwitz (nr obozowy 29538). Przeniesiony 9 VI 1942 do KL Mauthausen (nr obozowy 
508), gdzie pracował w kamieniołomie, zm. 9 IX 1942. [ZKRPiBWP NS, B]

BEZEG STANISŁAW, ur. 22 X 1920, Płock, pow. płocki, zam. w Nowym Sączu, s. Zyg-
munta i Wandy Mierzwińskiej; pchor. We IX 1939 żołn. 1 psp, którego 5 IX skierowano wraz 
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Późniejsze losy nieznane. Znalazł 
się w transporcie z 5 IV 1941 do KL Auschwitz (numer obozowy 11 512). Rozstrzelany pod 
ścianą śmierci w egzekucji 11 XI 1941. Innych danych brak. [Relacja Józefa Rojka; Księga pamięci…  
t. 1, s. 497 i 522]

BEZEG ZYGMUNT LONGIN, ur. 16 III 1893, Zahajpole, pow. Kołomyja, s. Alfreda  
i Heleny Stefanii Przybylskiej; ppłk służby stałej. Ż. z Wandą Mierzwińską (1894–1947), z któ-
rą miał 2 synów – Tadeusza (1927–2007) i Stanisława (1920–1941). Przed 1914 podjął studia 
filozoficzne. W latach 1914-1917 w Legionach Polskich, w 5 pp, potem w Polskim Korpusie
Posiłkowym. Od wiosny 1918 w 10 (galicyjskim) pp. Brał udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej w szeregach 6 ppLeg., za co otrzymał Order Virtuti Militari. Awansowany na stopień kpt. 
piechoty ze starszeństwem z dnia 1 VI 1919. W latach 1923-1924, jako oficer nadetatowy 86 pp
z Mołodeczna pełnił stanowisko pierwszego oficera sztabu 19 DP w Wilnie. Awansowany na
stopień mjr. piechoty ze starszeństwem z dnia 1 VII 1925. D-ca III b. 55 pp w Lesznie do 23 XII 
1929, gdy został mianowany kierownikiem 2 Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego  
i Przysposobienia Wojskowego. Przeniesiony 28 I 1930 na d-cę b. KOP „Stołpce”. Awansowa-
ny na stopień ppłk. Przeniesiony 21 III 1935 na stanowisko z-cy d-cy 1 psp w Nowym Sączu. 
Z chwilą wybuchu wojny został mianowany komendantem OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po 
przybyciu na miejsce dowodził nowopowstałym b. obsadzającym Dniepr na odcinku Żuraw-
no–Żydaczów, po czym przeszedł na Węgry. Tu pod pseud. „Longin” i „Czyżewski”, był z-cą 
komendanta Wojskowej Bazy Wywiadowczo-Łącznikowej (Baza 1) ZWZ „Romek”. Po aresz-
towaniu Alfreda Krajewskiego objął stanowisko komendanta Bazy od XI 1940 do I 1941. Był 
więziony w niem. obozie koncentracyjnym Mauthausen. Po wojnie ppłk w stanie spoczynku. 
Przez wiele lat pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. Zm. 13 IV 1971 
i spoczywa na Cmentarzu Wojskowym w Krakowie (kw. LXXXI, rząd 12, miejsce 39). [P1P,  
s. 116; Dz. Pers. MSW 1931, nr 1, s. 30; nekrolog „Dziennik Polski”. Nr 87, s. 4, 15 IV 1971]
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BĘBENEK HENRYK, ur. 19 V 1915, Nowy Sącz, s. Józefa i Heleny Golińskiej; kpr. pchor., 
ekonomista. Absolwent II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu z 1938. Służ-
bę wojskową rozpoczął ochotniczo 30 IX 1938 w Szkole Podchorążych Piechoty w Komoro-
wie. Po jej rozwiązaniu skierowany 6 VI 1939 w ramach praktyki do 1 psp, na stanowisko d-cy 
plutonu. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front pod Łącko w składzie kmarsz, jako d-ca 
plutonu. Podczas walk pod Brzuchowicami k. Lwowa ranny w nogę. Umieszczony w szpitalu 
polowym w gmachu Politechniki Lwowskiej, gdzie dostał się do niewoli niem., a później sow. 
Po opuszczeniu szpitala w 1940 powrócił do domu. Podczas okupacji został aresztowany przez 
gestapo, pod zarzutem ukrywania kuriera Leopolda Kwiatkowskiego. Osadzony w nowosądec-
kim więzieniu, skąd po parotygodniowym pobycie zwolniony, wobec braku dowodów winy. 
Po zakończeniu wojny podjął studia na krakowskiej Akademii Handlowej, które ukończył  
w 1949. Był kierownikiem działu w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nowym 
Sączu, a od 1957 jej wiceprezesem. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz od-
znakami: „Zasłużony dla Ziemi Nowosądeckiej”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, 
„Zasłużony Pracownik Handlu”, Tarcza Herbowa m. Nowego Sącza. Zm. 17 XII 1991 i spoczy-
wa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 141/424]

BIAŁKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 15 VIII 1905 w majątku Dekuny, gub. Witebsk,  
s. Ignacego i Weroniki Pokajstach, (według innego źródła ur. w Kamiorzynie, pow. Witebsk, 
s. Ignacego i Weroniki Styrokowicz), zam. w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska, żonaty, miał  
1 dziecko; kpt. służby stałej. W czasie działań wojennych poległ 12 IX 1939 pod Birczą, prowa-
dząc do ataku improwizowaną kompanię szturmową. Na polecenie d-cy pułku mjr. Mariana 
Serafiniuka, jego zwłoki zostały oddane proboszczowi rz.-kat. parafii w Łodziance, który je 
pogrzebał w zbiorowej mogile na cmentarzu w Borownicy. [APK, UW II, Deklaracje...; SPNS, 
Ns; [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 81; P1P, s. 129]

BIAŁOBOK STANISŁAW, ur. 30 IV 1912, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Jana i Ka-
tarzyny Klary; strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostawał na 
utrzymaniu rodziców. W 1929 rozpoczął naukę zawodu w prywatnym zakładzie ślusarskim, 
uczęszczając równocześnie do wieczorowej szkoły zawodowej. Po jej zakończeniu powołany 
15 V 1933 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą ukończył we 
IX 1934. Po przejściu do rez. pracował w kopalnictwie naftowym. Zmob. 15 VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front do Uścia Gorlickiego. Swój udział w wojnie obronnej zakoń-
czył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji, a także 
i po wojnie, pracował w górnictwie naftowym. Począwszy od 1976 zatrudnił się jako ślusarz  
w Warsztatach Naprawy Sprzętu Wiertniczego „Kobylanka”, skąd rok później przeszedł na 
emeryturę. Zm. 30 IX 1998 i spoczywa na cmentarzu w Dominikowicach. [ZKRPiBWP NS,  
B 536/693; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 599]

BIAŁOŃ BERNARD, ur. 14 V 1912, Wola Skrzydlańska, pow. limanowski, tam zam.,  
s. Antoniny Górlińskiej; strz. rez., murarz. Jako dziecko nie miał warunków do nauki, po-
nieważ jego matka nie posiadała własnego gospodarstwa i zmuszona była pracować jako ro-
botnica rolna u zamożnych gospodarzy. Z tego też powodu i on wykonywał podobne zajęcie. 
Powołany 12 III 1934 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą ukończył we IX 1935. 
Po przejściu do rez., wyjechał w 1938 do prac rolnych w Rzeszy, skąd powrócił do kraju po  
8 miesiącach. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na 
front w kierunku Łącka. Podczas późniejszych walk w okolicach Lwowa, dostał się 17 IX 1939 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Rzeszowie, skąd po 2-tygodniowym 
pobycie, wywieziono go do stalagu VI A Hemer (nr jeniecki 9131/VI A). Jesienią 1940 po 
zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego został wywieziony do przymu-
sowych prac rolnych. W czasie ich trwania pod koniec żniw 1943 poważnie zachorował. Po 
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3-miesięcznym leczeniu postawiony w XII 1943 przed komisją lekarską, która stwierdziła jego 
nieprzydatność do dalszej pracy. Po powrocie do domu w dalszym ciągu pracował w rolnic-
twie. Wtedy też III 1944 został zaprzysiężony przez por. „Korzenia” do AK i otrzymał przydział 
do placówki „Dwór”. Tam pod pseud. „Fornal”, pełnił służbę łącznika oraz wywiadowcy. Po 
zawarciu związku małżeńskiego w 1947 pracował aż do śmierci na własnym gospodarstwie. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 30 VIII 1986 i spoczywa na cmen-
tarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, B 146/285]

BIAŁOŃ BOLESŁAW, ur. 22 III 1899, Łuków (lub Konarzatka k. Łukowa), woj. lubel-
skie; sierż. służby stałej. Służył w 22 pp w Siedlcach. W 1924 zawarł związek małżeński z Julią 
Bobrowką. Przeniesiony w 1932 do Szkoły Podchorążych w Zambrowie, skąd 3 lata później 
przybył do Nowego Sącza z przydziałem do 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył wraz  
z nim na front, niemniej jego wrześniowy szlak jest nieznany. Aresztowany 27 XII 1939 i osa-
dzony w nowosądeckim więzieniu. Wywieziony do Tarnowa, skąd 14 VI 1940 wywieziony 
pierwszym transportem do KL Auschwitz (nr obozowy 617). Tam też zm. najprawdopodob-
niej w 1941. Nazwisko występuje też w formie zniekształconej: BIADOŃ. [ZKRPiBWP Koło 
Nowy Sącz, Podopieczne, poz. 1; Księga pamięci… t. 1, s. 190]. Podawane są też wersje, że 
został aresztowany w XII 1939, gdy oczekiwał w Tyliczu, w gospodzie przewodnika (jak się 
okazało będącego na usługach Niemców), mającego mu pomóc w przekroczeniu granicy sło-
wackiej. Przewieziony do Krynicy i umieszczony w podziemiach siedziby tamtejszego gestapo. 
Po 3 dniach przeniesiono go do muszyńskiego więzienia, gdzie dowiedział się o skazaniu go na 
karę śmierci. W przededniu wywiezienia do Nowego Sącza, wraz z 8 innymi współwięźniami 
podjął udaną próbę ucieczki i górami powrócił do swojego miasta. Ponownie aresztowany 
w bliżej nieznanych okolicznościach w Makowie Podhalańskim i przewieziony do nowosą-
deckiego więzienia. Stąd po niespełna 3-miesięcznym przesłuchiwaniu przez gestapo, został 
odstawiony do Tarnowa, a stamtąd transportem z dnia 17 XI 1943 wywieziono go do KL Au-
schwitz. Przeniesiony z początkiem 1944 do KL Neuengamme-Hamburg, gdzie przebywał do 
czasu jego ewakuacji. Wtedy też wraz z innymi więźniami popędzono ich do Lubeki, a podczas 
ewakuacji miał zginąć dopiero 3 V 1945 w Zatoce Lubeckiej. Tu pojawia się zniekształcone 
nazwisko BIEDROŃ. [SGNS, Zg 507/47; Księga Pamięci..., t. 4, s. 2114]

BIAŁOSZEWSKI FRANCISZEK BARTŁOMIEJ, ur. 24 X 1915, Kamionka Wielka, 
pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Zofii Nowak; strz. W służbie wojskowej od III 1938 w 1 psp. 
Z chwilą wybuchu wojny wraz z pułkiem wyruszył na front. Poległ w Sądowej Wiszni w czasie 
nieprzyjacielskiego ostrzału artyleryjskiego. [SPNS, Zg 84/49]

BIAŁY TOMASZ, ur. 15 XII 1908, Tylmanowa, pow. nowotarski, tam zam. (nr domu 9),  
s. Jana i Agnieszki; szer., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie rodziców. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930 prawdopodobnie w 1 psp. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do b. asystencyjnego nr 55, z którym wyruszył na front do 
Krakowa. Podczas walk dostał się w Lasach Janowskich do niewoli niem. Osadzony w którymś 
z obozów przejściowych, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także  
w latach późniejszych pracował na roli. Świadek śmierci Wawrzyńca Baziaka, którego pogrze-
bał i oznaczył miejsce pochówku. Zm. 7 I 1991 i spoczywa na cmentarzu w Tylmanowej. [SPNS, 
Ns 519/71; świadek Antoniego Chrobaka; relacja Marii Biały]

BIEDA FRANCISZEK, ur. 12 VIII 1914, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Franciszka  
i Marii; strz. rez., robotnik. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu VIII C Sagan (ob. Żagań), (nr jeńca 2448), skąd wywieziono go do szpitala rezerwo-
wego w miejscowości Penzing (Pieńsk), gdzie 18 VI 1940 zm. na gruźlicę. [SPPpIIIRz – 3878]

BIEDA LEON, ur. 26 III 1907, Sowliny, pow. limanowski, s. Franciszka i Wiktorii Po-
strożnej; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
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rodziców. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą pełnił do  
14 IX 1931. W dniu 25 II 1933 zawarł związek małżeński z Anielą Puch, z którą miał 11 dzie-
ci. Wezwany w 1933 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, podczas któ-
rych awansował do stopnia kpr. W 1935 odbył 7-tygodniowe przeszkolenie w 2 psp w Sanoku.  
W 1938 powołany na 2-tygodniowe doszkalanie w plutonie łączności 1 psp. Zmob. 15 VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako z-ca d-cy plutonu łączności. Podczas walk  
o Przemyśl dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym w Sanoku, skąd w X 1939 zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pra-
cował na swoim gospodarstwie, a także w cegielni i w limanowskim Zarządzie Organizacji 
Lokalnych. Po zakończeniu wojny był magazynierem w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Limanowej. Zm. 5 II 1983 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP 
NS, B 152/180]

BIEDA STEFAN, ur. 30 V 1911, Sowliny, pow. limanowski, s. Franciszka i Wiktorii Po-
strożnej; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował do czasu powołania 
go do służby wojskowej w cegielni, którą rozpoczął 5 IV 1933 w 7 ks 1 psp, skąd po okresie 
unitarnym skierowano go na 6-miesięczną szkołę podoficerską, którą ukończył w 1934 w stop-
niu kpr. i powrócił do swojej k. Skierowany w V 1934 na 3-miesięczny kurs zwiadu konnego, 
a następnie taborów, po czym 17 IX 1936 przeszedł do rez. i podjął pracę w sowlińskiej gar-
barni, a następnie był zatrudniony przy budowie zapory w Rożnowie. Powołany 15 V 1939  
w szeregi ON. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod 
Tylmanową. Podczas działań wojennych ranny, dostał się 16 IX w Gródku Jagiellońskim do 
niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd powrócił do domu. Podczas okupacji 
pracował w sowlińskiej rafinerii, jako robotnik. Przyłapany w XII 1942 na kolportażu prasy 
podziemnej, zbiegł z miejsca pracy i ukrywał się do końca wojny przed gestapo. Po jej za-
kończeniu podjął pracę doręczyciela nakazów płatniczych w limanowskiej Powiatowej Radzie 
Narodowej. Pobity podczas wykonywania tych czynności przez nieznanych sprawców, stał się 
niezdolny do dalszego wykonywania tej pracy. Po dojściu do zdrowia zatrudnił się w Centrali 
Produktów Naftowych, skąd w 1977 przeszedł na emeryturę. Zm. 24 V 1980 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, B 155/116; ZIW Nowy Sącz, karta inwalidy Limanowa, nr 6]

BIEDROŃ STANISŁAW, ur. 4 XI 1904, Przyszowa, pow. limanowski, s. Józefa i Anny 
Urbaniak; kpr. rez., kowal. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1927 w 1 psp. Zmob. 24 VIII 
1939 do macierzystej jednostki i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG 
w Brzeżanach. Tam też 19 IX w nieznanych okolicznościach, dostał się do niewoli sow. Osa-
dzony w obozie NKWD Oranki, skąd po miesiącu przewieziono go do Brześcia Litewskiego 
i tam w drodze wymiany jeńców został przekazany 11 XI 1939 stronie niem. Umieszczony  
w stalagu IV B Mühlberg (nr jeniecki 13 901), skąd go przeniesiono do stalagu V C Offenburg
(włączonego od 1 VI 1942 do stalagu V D Strasburg), gdzie pracował w fabryce znajdującej się 
w pobliskiej miejscowości Kolmar (ob. Colmar, Alzacja). Tam też 3 IV 1945 odzyskał wolność 
w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Po zakończeniu wojny powrócił 14 XII 1945 do kraju 
i zamieszkał w Kobyle-Gródku, zajmując się rolnictwem. Pracował również dorywczo jako 
pracownik fizyczny w tamtejszej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spoczywa na 
cmentarzu w Przyszowej. [ZKRPiBWP NS, B 53/84]

BIEGUŃ WŁADYSŁAW, ur. w 1905; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, 
z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Świadek śmierci kpr. Zygmunta Gustawa. In-
nych danych brak. [SGNS, Zg 98/47]

BIEL ALEKSANDER, ur. 25 V 1907, Świdnik, pow. limanowski, zam. w Wysokiem, pow. 
limanowski, s. Hieronima i Wiktorii Sromek; strz. rez., rolnik. Związek małżeński zawarł 29 X 
1932 z Marią Podgórską ze Znamirowic. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front jako woźnica. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
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niewoli niem., z której zbiegł i przez tydzień ukrywał się u Jana Króla w Jadamwoli. Innych 
danych brak. [APŚM, Księga ślubów, t. 7, s. 175, 337; relacja Jana Króla]

BIEL FRANCISZEK, ur. 29 III 1913, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Jana i Rozalii Janik; 
st. strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 20 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 
30 IX 1938. Po przejściu do rez. odbywał wiosną 1939 4-tygodniowe przeszkolenie wojskowe 
w macierzystej jednostce. Zmob. 27 VIII 1939 do 5 ks 1 psp, z którą wyruszył na front do Mu-
szyny. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł i powrócił 
do domu. W czasie okupacji pracował w swoim gospodarstwie. Zaprzysiężony 3 II 1944 do 
oddziału partyzanckiego BCh Mieczysława Cholewy pseud. „Juhas”, gdzie pod pseud. „So-
sna” był łącznikiem między Komendą Powiatową BCh, a jej dowódcą Stanisławem Sznajde-
rem pseud. „Gedymin”. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1945, kontynuował pracę na roli 
do 1963. Wówczas to został pracownikiem zakładu betoniarskiego w Jazowsku, skąd w 1975 
przeszedł na emeryturę. Zm. 17 VII 1997 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, 
B 165/635]

BIEL KAROL, ur. 7 IX 1907, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Francisz-
ka i Marii Kozłeckiej, żonaty od 1935; strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszech-
nej pracował w gospodarstwie rodziców. Powołany we IX 1929 do służby wojskowej w 3 psp  
w Bielsku, którą zakończył we IX 1931. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na 
front. Podczas późniejszych walk o Lwów dostał się 19 IX w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Przekazany drodze wymiany jeńców w listopadzie 1939 stronie niem. i osadzony 
w stalagu IX C Bad Sulza (nr jeniecki 13927). Przeniesiony 2 V 1940 do stalagu XII A Limburg, 
gdzie odzyskał w wolność w 1945 w wyniku ofensywy wojsk alianckich i powrócił do domu. 
Tu pracował na swoim gospodarstwie. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Od-
znaka Grunwaldzka”. Zm. 3 II 1997 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. 
[ZKRPiBWP NS, B 166/626]

BIEL KAZIMIERZ, ur. 5 I 1913; por. służby stałej. W czasie walk dowódca 9 ks. Ranny 
12 IX pod Birczą. Innych danych brak. [P1P, s. 115; relacja Józefa Górki]

BIELA STEFAN, ur. 2 VIII 1910, Kraków, s. Antoniny; strz. rez., murarz. Służbę wojsko-
wą rozpoczął we IX 1933 w 1 psp. Przeniesiony w III 1934 do b. MSW Warszawa, skąd odszedł 
do rez. Powołany 5 VII 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp i skierowany do wznoszenia 
umocnień polowych w okolicach Mochnaczki. Pod koniec VIII 1939 powrócił do jednostki. 
Tu otrzymał przydział do kmarsz, z którą wyruszył na front do Jazowska. Swój udział w wojnie 
obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji WP powrócił do domu. Zm. 18 X 1983 
i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP, NS B 497/196]

BIELAK FRANCISZEK, ur. 22 VII 1914, Żeleźnikowa Wielka, pow. nowosądecki,  
s. Marcina i Marii Góry; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pra-
cował w gospodarstwie swojego ojca. Powołany 5 III 1937 do służby wojskowej w 3 kckm  
1 psp, jako strz. pomocniczy, którą ukończył 11 XI 1938. Po jej odbyciu powrócił do pracy na 
roli. Zawezwany 26 III 1939 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystej 
jednostce. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Swój żołnierski szlak za-
kończył pod Szymbarkiem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Po zawarciu związ-
ku małżeńskiego w 1941 zamieszkał u żony, kontynuując zawód rolnika. W okresie okupacji 
pod pseud. „Franek” należał do AK, gdzie jako rusznikarz naprawiał broń oddziałom leśnym. 
Począwszy od 1950 pracował w państwowym tartaku w Nawojowej, skąd w 1980 przeszedł na 
emeryturę. Zm. w III kwartale 1996 i spoczywa na cmentarzu w Żeleźnikowej Wielkiej. [SGNS, 
A 738/38; ZKRPiBWP NS, B 721/614]

BIELAKIEWICZ PAWEŁ, ur. 7 I 1898, Wyskitna, pow. nowosądecki, s. Jana Kantego  
i Rozalii Dziedzic; st. sierż. służby stałej. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, kontynu-
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ował naukę w szkole handlowej. Powołany w 1918 do służby wojskowej w 20 pp armii austriac-
kiej i wysłany na front włoski. Po otrzymaniu urlopu zdezerterował z wojska i ukrywał się.  
Z początkiem XI 1918 wstąpił w szeregi WP. Wraz z nim wziął udział w wojnie z Ukraińcami 
oraz Rosją Sowiecką. W czasie tych walk był dwukrotnie ranny. W okresie międzywojennym 
był żołn. służby stałej w 1 psp. Pod koniec lat 30. XX wieku został przeniesiony do Powiatowej 
Komendy WFiPW w Gorlicach. Tam też był instruktorem, a zarazem pracownikiem kance-
larii bON „Gorlice”. We IX 1939 wyruszył na front z tym ostatnim na Magurę Małastowską, 
jako szef 4 k. „Biecz”. Po rozbiciu oddziału w Krościenku przedostał się do Lwowa, gdzie objął 
stanowisko d-cy plutonu km i wraz z oddziałem zajął stanowisko w okolicy cmentarza Łycza-
kowskiego. Po kapitulacji miasta powrócił w rodzinne strony i zamieszkał u rodziny w Łużnej. 
Tu na przełomie III i IV 1940 został zaprzysiężony przez rtm. Mariana Waldeckiego do ZWZ, 
gdzie działał pod pseud. „Ernest”. Wykazał duży zmysł organizacyjny zakładając drużynę  
w Łużnej, Moszczenicy i Stróży. Aresztowany 11 IX 1941 na skutek dekonspiracji współpra-
cującej z Niemcami żydowskiej komórki wywiadowczej Kellera i osadzony w jasielskim wię-
zieniu. Po miesięcznym pobycie przewieziony do Tarnowa, a następnie przetransportowany 
28 III 1942 do KL Auschwitz (numer obozowy 27364). Tam prowadzono na nim pseudo-me-
dyczne eksperymenty. Od 12 VIII 1943 był więźniem KL Mauthausen-Gusen (numer obozo-
wy 33 242) i jego podobozu Wiener Neudorf, które przeżył. Po powrocie do kraju zamieszkał 
w Gorlicach. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Partyzanckim, „Krzyżem Armii Krajowej” oraz „Odznaką Honorową »Orlęta«” 
(Obrońcom Kresów Wschodnich) i „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 8 XII 1981 i spoczywa na 
cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, B 171/145; Boczoń W. i J., Żołnierze, s. 40-41; H. Malinowski, Powiat 
gorlicki..., s. 38; www.luzna.powiat.gorlice.pl/?id; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Gorlice, nr 2, 12; relacja Władysława 
Rzący, świadek Bolesława Gądka]

BIELAWSKI ZBIGNIEW, ur. 25 X 1916, Łódź, s. Antoniego i Weroniki; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Relacja Eugeniusz Szewczyk]

BIELCZYK FRANCISZEK, ur. w 1899, Dominikowice, pow. gorlicki, tam zam., s. An-
toniego; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Podczas działań wojennych dostał się 18 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. 
Osadzony 4 X 1939 w obozie NKWD Równe-Lwów, gdzie pracował przy budowie drogi. Po 
ukończeniu tych prac wywieziony w głąb ZSRR. Po ogłoszonej amnestii wstąpił 2 IX 1941 
do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa w Tockoje, z którą następnie przeszedł do Iranu. 
Innych danych brak. [Indeks represjonowanych, poz. 128464]

BIELSKI JÓZEF, zam. w Jurkowie, pow. limanowski; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. 
Ciężko ranny w pierwszym dniu wojny pod Tyliczem, w czasie walki z nieprzyjacielskimi 
transporterami opancerzonymi. Wyniesiony z pola walki przez strz. Franciszka Michałka  
i przekazany do punktu sanitarnego. Tam też oddał koledze 3 posiadane przy sobie granaty. 
[Relacja Stanisław Michałek]

BIENIASZ JERZY WŁADYSŁAW, ur. 16 IV 1914, Kraków, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Słoneczna 6, s. Józefa i Honoraty; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak.

BIENIEK JÓZEF, ur. 5 XII 1911, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Jakuba i Katarzyny Ma-
stalskiej; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego. Powołany w XI 1933 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po  
6 miesiącach, przeniesiono go do 4 b. KOP „„Dederkały””. Tam pełnił służbę graniczną do X 1935. 
Po powrocie do domu pracował nadal w gospodarstwie rodziców. Zawezwany w 1938 na 4-tygo-
dniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 4 psp. Ponownie powołany do wojska we IX 1938, tym ra-
zem na 7 tygodni do 1 psp, z którym brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp 
i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front pod Łącko. Wobec zmiany koncepcji obrony 
po pierwszym starciu z nieprzyjacielem wycofano ich nocą do Nowego Sącza, gdzie zajął stano-
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wiska obronne na Wólkach. Następnego dnia w godzinach rannych nastąpił odwrót do Grybowa, 
a potem dalej na Gorlice i Krosno. Po przeprawie przez Wisłokę dotarł do Brzozowa, gdzie wraz 
z oddziałem zajął stanowiska obronne na wzgórzu Zawiercie. W czasie tych walk poległo wielu 
żołnierzy, a on wraz z resztą kompani wycofał się pod Przemyśl. Podczas toczonych tam walk 
został ranny. Ewakuowany wraz z taborami pod Sądową Wisznię, gdzie pozostawiono wszystkich 
rannych, zaś zdatni do walki wymaszerowali w stronę Lwowa. W tej sytuacji po udzieleniu mu 
pomocy ambulatoryjnej, przy pomocy kolegów powrócił z końcem X 1939 do domu. Podczas 
okupacji podobnie jak w latach następnych pracował na roli. Z powodu podziału gospodarstwa 
po śmierci matki, podjął w 1955 pracę w szczawnickim Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej, skąd w 1973 przeszedł na rentę ze względów zdrowotnych. [ZKRPiBWP NS, B 725]

BIENIEK JÓZEF, ur. 15 XI 1915, Librantowa, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Ludwi-
ki Sułowicz; kpr., kolejarz. Powołany 16 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany 
do szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent w stopniu st. strz. otrzymał przydział do plutonu 
zwiadowców w III b. Awansowany 15 VIII 1939 do stopnia kpr. i mianowany d-cą drużyny.  
W takim też charakterze wyruszył na front. Podczas walk pod Lwowem dostał się 20 IX do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym Chmielnik, w którym przebywał do 13 X 1939, 
tj. do chwili jego likwidacji, po czym powrócił do domu. Po zakończeniu działań wojennych  
w okresie od 7 VII do 13 XI 1945 służył w plutonie przeciwlotniczym 6 samodzielnej kckm, 
jako d-ca drużyny. Odzn. odznaką „Przodujący Kolejarz”. [ZKRPiBWP NS, B 495]

BIERNACKI JAN, strz.?, rolnik z Justu, pow. nowosądecki. We IX 1939 żołnierz ktab  
1 psp. Innych danych brak. [Relacja Jana Sikorskiego]

BIERNACKI JÓZEF, ur. 10 XI 1914, Kobyle-Gródek, pow. nowosądecki, s. Józefa i Zo-
fii Kądziołki, kawaler; strz., rolnik. Wobec panującego w jego rodzinie ubóstwa, od dzieciń-
stwa był zmuszony pracować u bogatych gospodarzy. Powołany 19 III 1938 do odbycia służ-
by wojskowej w 1 psp i przydzielony do plutonu przeciwpancernego. Wraz z nim brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Również z nim, z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front pod Grybów. 
Podczas późniejszych walk pod Dynowem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Krosno, a następnie Jasło i Gorlice, skąd 28 IX 1939 zbiegł i powrócił do domu. 
Po zawarciu związku małżeńskiego w 1942 wyjechał do Jelnej, skąd pochodziła jego żona i tam 
podjął pracę w mleczarni. Po zakończeniu wojny pracował na własnym gospodarstwie, skąd  
w 1977 przeszedł na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, B 738/529]

BIERNAT JAN, ur. 3 XI 1920, Mordarka, pow. limanowski, s. Jana i Anny Chudy; strz., 
szewc. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu u mistrza szewskiego 
Ludwika Jeża w Limanowej. Po jej ukończeniu pracował tam dalej do 1938, po czym został 
zwolniony z powodu redukcji zatrudnienia. Aby zdobyć pracę przy wznoszeniu zapory w Roż-
nowie, idąc za radą Marcina Pałki wstąpił do limanowskiego „Strzelca”. Stamtąd też 10 V 1939 
powołano go w szeregi ON i skierowano na przeszkolenie wojskowe. W obliczu zbliżającej się 
wojny, wyruszył wraz z 2 k. bON „Limanowa” na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. 
Po zajęciu stanowisk obronnych na górze Marszałek, wraz z patrolem wyszedł 4 IX na pene-
trację terenu i wówczas dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Pleszew 
(Orenblast), skąd w 1940 wywieziono go do stalagu XIII A Nürnberg-Langwasser. Tam też 
w III 1945 odzyskał wolność, w czasie ofensywy wojsk sow. Po powrocie do domu pracował 
przez całe życie w swoim zawodzie. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
w II kwartale 1999 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, B 196/743]

BIERNAT JÓZEF, ur. 15 XII 1905, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jana i Magdaleny 
Pałki, kawaler; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 22 III 1928 do III 1930 w 12 b. KOP 
Skałat. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front do Tylmanowej. 
Podczas walk na górze Marszałek, dostał się 4 IX wraz z innymi do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeniecki. 14718/XIII A) i zatrudniony od 10 VII 
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1940 w obozie pracy. Przeniesiony stamtąd 10 XII 1944 do prac rolnych w Neuhofen, które 
wykonywał u Gotfryda Niebauera. Tam też 6 IV 1945 odzyskał wolność, po czym 1 IX 1945 
powrócił do kraju. Zm. 15 VII 1983. [ZKRPiBWP NS, B 549/323; świadek Jana Wąsika]

BIERNAT LUDWIK, ur. 17 VIII 1906, Stara Wieś, pow. limanowski; strz. rez., rolnik. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Krościen-
ka. W dniu 4 IX podczas patrolu w Tylmanowej, dostał się do niewoli niem. Osadzony w sta-
lagu, skąd zabrano go do przymusowych prac rolnych w Neumünster. Po zakończeniu wojny 
powrócił w 1945 do kraju. [SPPpIIIRz NS, B 358]

BIERNAT WALENTY, strz. Zmob. 25 IX 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front. Swój udział w wojnie obronnej zakończył w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu od-
działu powrócił do domu. Przez całą okupację pracował na roli. Po jej zakończeniu wyjechał 
na Ziemie Zachodnie i zamieszkał w Nysie. Innych danych brak. [Świadek Stanisława Marcisza]

BIŁEK WŁADYSŁAW, ur. 27 X 1912, Raba Niżna, pow. nowotarski, s. Stanisława i Wan-
dy Macugi; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 11 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą pełnił 
do 20 IX 1935. W 1937 zawarł związek małżeński. Zawezwany w VI 1938 na ćwiczenia rez. do 
macierzystej jednostki, skąd z końcem VIII przeniesiono go wraz z częścią jednostki do Goleszo-
wa. Po miesięcznym pobycie przekazano go do dalszej służby w 4 psp w Cieszynie. Stamtąd też 
w X 1938 powrócił do domu. Zmob. 24 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, z którym wyruszył na front do 
Wysowej, jako sanitariusz. Swój udział w wojnie obronnej zakończył w Starym Samborze, skąd 
po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji zajmował się rolnictwem. W 1942 
wstąpił do AK, służąc w plutonie zwiadu. Po zakończeniu wojny został zatrudniony jako robotnik 
w Nadleśnictwie Poręba Wielka, skąd w 1972 z powodu choroby, przeszedł na rentę inwalidzką. 
Zm. we IX 1994 i spoczywa na cmentarzu w Rabie Niżnej. [ZKRPiBWP NS, B 609/520]

BINDA JAN, ur. 6 VII 1910, Tymbark, pow. limanowski, s. Jakuba i Magdaleny; st. strz. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Tar-
nów (więzienie), skąd wywieziono go do stalagu IX A Ziegenhain (nr jeniecki. 639/IX A). 
Tam też pod koniec wojny poważnie zachorował. Orzeczeniem komisji lekarskiej uznany 
za niezdolnego do pracy i zwolniony z obozu, po czym powrócił do domu. Zm. w 1951  
i spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. [SPPpIIIRz, poz. 4409]

BINDA FRANCISZEK, ur. 26 V 1900, Tymbark, pow. limanowski, s. Mikołaja i Ma-
rii Garncarz; strz. rez., robotnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1920-1923, w czasie której 
uczestniczył w wojnie z Rosją Sowiecką. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front. Jego dalsza żołnierska droga jest nieznana. Zm. i spoczywa na cmentarzu 
w Piekiełku. [APNS, MNS 11]

BISKUP JÓZEF, ur. 21 II 1914, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Marcina i Marii 
Smoroń; kpr. W dniu 26 XII 1935 zawarł związek małżeński z Joanną Jaworską. Powołany  
w III 1938 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp. Po wybuchu wojny wraz ze swoim oddziałem wyruszył 
na front. Innych danych brak. [APŚM, Księga ślubów, t. 7, s. 175, 337; relacja Ludwika Bobrowskiego]

BIZUP JAKUB, ur. 24 VII 1906, Krempachy, pow. nowotarski, s. Pawła i Marii Potoczek, 
żonaty od 1926; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na gospodar-
stwie ojca. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front 
do Wieliczki. Podczas działań wojennych, dostał się w nocy z 7 na 8 IX w Gdowie do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Bielsko, skąd po 2-tygodniowym pobycie, wywieziono 
go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 51131/XVII). Tam też pracował w kamienio-
łomach. Na skutek starań rodziny wykorzystującej fakt zajęcia Spisza i Orawy przez Słowację, 
jako obywatel sojuszniczego państwa Rzeszy, został z końcem 1940 zwolniony do domu. Zm.  
2 I 1987 i spoczywa na cmentarzu w Krempachach. [ZKRPiBWP NS, B 537/292; świadek Jana Palucha]
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BLECHARCZYK STANISŁAW, ur. 1911, Olszówka, pow. limanowski, tam zam.; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk został raniony. 
Przebywał od 14 IX do 2 X 1939 w krakowskim szpitalu św. Łazarza. Innych danych brak. [APK; 
PCK – Lista..., szpital św. Łazarza, Kraków]

BLECHEISEN LEIB, ur. 24 II 1896, Rojówka, pow. nowosądecki, tam zam., s. Wolfa  
i Giteli Wasserberg, ż. Rachela, miał 3 dzieci; sierż. rez., rolnik. Brał udział w I wojnie świato-
wej, z której powrócił do domu w stopniu sierż. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 
bw. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Prawdopodobnie  
w 1940 wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa, z którą przeszedł do Iraku, a następnie walczył 
w jej szeregach. Przeniesiony 14 IX 1948 z Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia 
do rez., po czym osiadł w Clapton (Wielka Brytania). Wobec braku jakichkolwiek oznak jego 
życia i uregulowania spraw spadkowych rodzina wystąpiła do Sądu Powiatowego w Nowym Są-
czu o uznanie go za zm. Ten postanowieniem z 27 II 1975 uznał go za zm. z dniem 31 XII 1946.  
Z chwilą wyjaśnienia nieporozumienia organ sądowniczy cofnął 30 IX 1975 wcześniejsze posta-
nowienie. Zm. po 1975 i spoczywa na cmentarzu w Clapton. [SPNS, Ns 969/74 i 822/75]

BLICHARCZYK MARIAN BOLESŁAW, ur. 24 I 1911, Zagórz, pow. sanocki, zam.  
w Nowym Sączu, pl. św. Kazimierza 15 a, s. Władysława i Franciszki; ppor. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa jako d-ca 
kgosp. Trafił do niewoli niem.; oflag II B Arnswalde (nr jeńca 1976), 15 V 1942 przeniesiony
do oflagu II D Gross Born. 16 IV 1946 powrócił do kraju przez Szczecin i zam. w Gogołowie. 
Jego dalsze dzieje są nieznane. [M55B, s. 98]

BLONDEK LUDWIK, por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, 
z którym wyruszył na front do Krakowa jako dowódca plutonu w 3 ks. [GSk, s. 171; M55B, s. 98]

BŁACHUT JÓZEF, ur. 30 III 1913, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Bartłomieja  
i Katarzyny Walosik; strz. rez., rolnik. Do czasu powołania do służby wojskowej, pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany w III 1934 do 4 psp w Cieszynie, która ukończył we  
IX 1935. Po przejściu do rez. nadal trudnił się rolnictwem. Po raz pierwszy powołany na ćwi-
czenia wojskowe w IV1938 na 3 tygodnie, a następnie w XI 1938 na 8 tygodni. W trakcie tych 
ostatnich brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do bmarsz, 
z którym wyruszył na front w kierunku Łącka. Po pierwszych starciach na rozkaz dowództwa 
wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej na wschód. Podczas późniejszych walk w Sądo-
wej Wiszni dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie 
Jarosław i Kraków, skąd zbiegł. Po powrocie do domu pracował przez całą okupację na ojco-
wiźnie. Po jej zakończeniu zawarł w 1945 związek małżeński. Po 3 latach wspólnego gospoda-
rowania wyjechał w 1948 do Banicy, gdzie objął połemkowskie gospodarstwo. Zm. 29 VII 1992  
i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Banicy. [ZKRPiBWP NS, B 561/459]

BŁACHUT JÓZEF, ur. 1 III 1914, Dąbrowa, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Antoniny 
Czop; strz., rez., robotnik. Związek małżeński zawarł 3 II 1934 z Stefanią Kmiecik. We IX 1939 
żołn. 1 psp, niemniej jego żołnierski szlak jest nieznany. Po śmierci żony ponownie wstąpił  
w związek małżeński, żeniąc się 17 VII 1948 z Katarzyną Łagosz. [Parafia Wielogłowy, Księga chrztów 
Dąbrowa, t. 3, s. 85, poz. 3]

BŁACHUT STANISŁAW, elew. Jako niepełnoletni młodzieniec wstąpił ochotniczo do 
orkiestry 1 psp, w celu nauki gry na instrumencie. W czasie jej kontynuowania wybuchła woj-
na. Wobec nieprzyjacielskiego zagrożenia Nowego Sącza, został przewieziony 4 IX 1939 wraz 
z kolegami do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, zgodnie z rozkazem roz-
począł ok. 15 IX marsz ku południowym granicom kraju. Podczas wykonywania tego zadania 
dostał się 3 dni później w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd 
w ramach wymiany jeńców został przekazany w XI 1939 stronie niem. Jego dalsze losy są 
nieznane. [KLc]
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BŁASZCZYK WŁADYSŁAW, ur. 20 XI 1911, Olszana, pow. nowosądecki, s. Jakuba  
i Katarzyny Pulit, kawaler; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 11 IV 1934 do 14 IX 
1935. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył pod Łącko. Pod-
czas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd zbiegł podczas przeprowadzania jeńców i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, B 509]

BOBAK JÓZEF, ur. 15 III 1913, Czarny Dunajec, pow. nowotarski, s. Jakuba i Anny Bry-
jak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, 
którą ukończył we IX 1936. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Czarnym Dunajcu. 
Wybuch wojny zastał go wraz z plutonem w Pieniążkowicach. Stąd też, zgodnie z rozkazem, 
tocząc drobne potyczki, wyruszył wraz z kolegami do Jordanowa, a następnie przez Myśle-
nice do Nowego Sącza. Tu wcielono go do 1 psp, z którym kontynuował odwrót w kierunku 
wschodnim. Podczas walk dostał się w Zaleszczykach do niewoli sow. Wywieziony do obozu 
NKWD za Kijowem, skąd odesłano go do Kamienia Podolskiego, a następnie Kozielska. Stam-
tąd z końcem XI 1939 przewieziony został do Brześcia Litewskiego i tam przekazano stronie 
niem. w ramach wymiany jeńców. Osadzony w stalagu VIII A Görlitz, a następnie w stalagu 
VIII C Sagan (nr jeniecki 4393/VIII C), skąd po niespełna rocznym pobycie oddelegowano 
go do obozu pracy Mielitz, a następnie Adelhaushof. Stamtąd też z końcem 1943 wspólnie  
z Janem Szaflarskim z Czarnego Dunajca i Jakubem Kopciem z Bukowiny zbiegł. Po powrocie 
do domu pracował we własnym gospodarstwie, a następnie przez 3 lata przy wydobywaniu 
torfu. Zm. w 1984 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, 220/224; świadek 
Antoniego Chlebka]

BOBAL WŁADYSŁAW, ur. 3 VI 1911, Nowy Sącz, tam zam., ul. Żeligowskiego, s. Józefa 
i Anny Wójcik; st. strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się rzemiosła 
w Szkole Zawodowo-Mechanicznej. Powołany 15 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
następnie kontynuował do 20 V 1934 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 29 VIII 1939 do 1 kckm 
1 psp, z którą wyruszył na front jako celowniczy. Podczas działań wojennych, po wyrwaniu się 
z okrążenia pod Lwowem, wraz z grupą żołnierzy kierował się w stronę granicy węgierskiej. 
Niedaleko niej zostali zaatakowani przez nacjonalistów ukraińskich. Wywiązała się walka za-
kończona pogromem bandy, po czym 20 IX przekroczył granicę. Internowany w obozie Pispu-
kwades (?), skąd w VIII 1940 został wywieziony przez Niemców do robót przy wykańczaniu 
zapory w Rożnowie. Po ich ukończeniu przetransportowany w III 1941 do przymusowych prac 
w okolice Linzu. Tam też doczekał końca wojny, po czym w 1945 powrócił do kraju. Tu w XII 
1945 rozpoczął pracę w ZNTK, gdzie 30 VI 1971 przeszedł na emeryturę. W 1948 zawarł związek 
małżeński. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 VII 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, B 222/249]

BOBOWSKI JAN, ur. 17 X 1917 w Zakopanem; strz. Uprawiał narciarstwo biegowe  
w klubie „Wisła” Zakopane. W 1939 zdobył w Worochcie mistrzostwo Karpat Wschodnich. 
Był w tymże również reprezentantem Polski na mistrzostwa FIS w Zakopanem. Powołany  
w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk 
dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. W II 1940 wraz  
z kolegami przedostał się przez Tatry do Budapesztu. Tam też zwerbowano go do służby ku-
rierskiej. Obsługiwał trasę: Zakopane–Budapeszt przez Tatry, a później Budapeszt–Waksmund  
z pominięciem gór. Po zakończeniu wojny powrócił do Zakopanego, ukończył studia i praco-
wał jako architekt. Równocześnie był znanym działaczem narciarskim. Odzn.: Krzyżem Wa-
lecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz medalem „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”. 
Zm. 9 III 1970 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem, kw. XVI B. [Maciej Pinkwart i Janusz Zdeb-
ski, Nowy Cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny, Wydawnictwo „Kraj” 1988]
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BOCHENEK FRANCISZEK, ur. 23 V 1910, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Jana i Mał-
gorzaty Michalik; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933. Związek mał-
żeński zawarł 3 lata później z Zofią Michalik, z którą miał 2 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Poległ 
11 IX pod Birczą, podczas walki z nieprzyjacielskimi czołgami. [APK, UW II, Deklaracje; SGNS,  
Zg 82/49; ZKRPiBWP Koło Nowy Sącz, Podopieczne, poz. 3; relacja Andrzeja Jarosza i Stanisława Stanko]

BOCHENEK IGNACY, ur. 29 VI 1913, Trzycierz, pow. nowosądecki, s. Mateusza i Fran-
ciszki Zeliszewskiej; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie rodziców. Powołany 5 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 10 IX 1937. 
Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki. Podczas walk dostał się pod Myślenicami do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, skąd 22 IX zbiegł. Po powrocie do domu pracował we wła-
snym gospodarstwie rolnym. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 XII 
1993 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, B 434/476]

BOCHENEK STANISŁAW, ur. 17 III 1914, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Marcina  
i Marii Pazgan; strz., robotnik. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Mając 15 lat rozpoczął 
pracę w tartaku w Zawadzie, przerwaną powołaniem go 24 IX 1938 do służby wojskowej  
w 7 ks 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył wraz ze swoim pułkiem na front, jako telegrafista.
Podczas walk pod Bolechowem, po wyjściu z okrążenia przekroczył 19 IX granicę węgierską. Inter-
nowany w obozie Komárom, skąd po rocznym pobycie zabrano go do prac rolnych u miejscowych 
gospodarzy, które wykonywał pod nadzorem policji. W obliczu zbliżającego się frontu wywieziony 
przez Niemców w XII 1944 do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, gdzie 7 V 1945 odzyskał wolność. 
Po powrocie do kraju 21 V został pracownikiem fizycznym w Odcinku Drogowym Węzła PKP  
w Nowym Sączu, skąd też z dniem 1 IV1974 przeszedł na emeryturę. Zm. 1 X 1991 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowym Sączu-Zawadzie. [ZKRPiBWP NS, B 573/441]

BOCHEŃSKI BRONISŁAW, ur. 13 X 1904, Biczyce Dolne, pow. nowosądecki, s. Józefa 
i Antoniny Gaisinger; plut. rez., krawiec. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, kon-
tynuował naukę w szkole zawodowej, zdobywając zawód krawca. Następnie jako czeladnik 
pracował w wyuczonym zawodzie. Powołany w 1924 do służby wojskowej w 19 Pułku Uła-
nów Wołyńskich w Ostrogu nad Horyniem, gdzie po jej zakończeniu zgłosił akces pozostania  
w wojsku. Jednak po na własne żądanie odszedł w stopniu plut. do rez. i pracował w swoim 
zawodzie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do btab por. Chwaliboga, z którym wy-
ruszył na front do Bielska. Podczas walk dostał się 18 IX w Otyni do niewoli sow. Przekazany 
w XI 1939, w ramach wymiany jeńców stronie niem. i umieszczony w stalagu II D Stargard 
(nr jeniecki 24812/II D). Po zwolnieniu z obozu 11 VII 1940 i uzyskaniu statusu robotni-
ka cywilnego wywieziono go do przymusowych prac w Soldemin (?) (ob. Sułomino na wy-
spie Wolin). Tam też zachorował na paraliż kręgosłupa, po czym umieszczono go w szpitalu  
w Świnoujściu. Stąd po podleczeniu powrócił do domu, gdzie był nadal leczony. Po powrocie 
do zdrowia pracował w swoim zawodzie. Zm. 8 VI 1985 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 588/245; świadek Tomasza Sławińskiego]

BOCHEŃSKI FELIKS, zam. Just, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołn. kckm 1 psp. 
Innych danych brak. [Świadek Stanisława Gronia]

BOCHEŃSKI FRANCISZEK, ur. 20 I 1916, Rożnów, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Bronisławy; strz., rolnik. Powołany do służby wojskowej od 1 III 1939 w 8 ks 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w Stanisławowie, do niewoli sow. Po 
złożeniu broni i krótkotrwałym przetrzymaniu w obozie przejściowym, odzyskał wolność, po 
czym powrócił do domu. Wywieziony w III 1942 do przymusowych prac rolnych w miejsco-
wości Rufling–Leonding (Austria), skąd w IV 1945 powrócił do kraju. Zm. 11 V 2003.  [ZKR-
PiBWP NS, B 776]
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BOCHEŃSKI JAN, ur. 1 XI 1910, Wielogłowy, pow. nowosądecki, zam. w Naszacowi-
cach (dom nr 98), s. Józefa i Julii Górowskiej; strz. rez., rolnik. Od 15 X 1935 mąż Ludwiki 
Tury, z którą miał 4 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk poległ w nieznanym miejscu i okolicznościach. [Parafia Wielogłowy, Księga chrztów Wielogłowy  
z lat 1874-1937; APK, UW II, Deklaracje...]

BOCHEŃSKI JÓZEF, ur. 19 III 1899, s. Aleksandra i Wandy, legionista; kpt. rez., komi-
sarz Straży Granicznej w Jaśle. Przeniesiony tuż przed wybuchem wojny do Komisariatu Straży 
Granicznej w Muszynie na jego d-cę. Tu też podczas kontrataku na stronę słowacką został po-
strzelony kilkakrotnie w udo z km. Wyciągnięty z pola rażenia przez swojego kierowcę, strz. 
Chojnackiego i ukryty za torem kolejowym. Następnie przewieziony do nowosądeckiego szpita-
la, skąd ewakuowano go dalej w kierunku wschodnim. Tam też dostał się w nieznanych obecnie 
okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Kozielsk, skąd wiosną 1940 został 
wywieziony do Lasu Katyńskiego i tam rozstrzelany. Odnotowany w Amtliches Material zum 
Massenmord von Katyń, pod poz. 01047. [www.indeks.org.pl, Indeks represjonowanych, poz. 246; J. Tucholski, 
Mord w Katyniu, s. 77; W. Bocheński, Udział Straży Granicznej w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej]

BOCHEŃSKI KAZIMIERZ, ur. 10 V 1913, Nowy Sącz, s. Jana i Marii; plut. rez. kolejarz. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, wobec niemoż-
ności dostania stałej posady, pracował dorywczo w wielu zakładach. Powołany 10 III 1937 do 
służby wojskowej w 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent
został 14 III 1938 w stopniu st. strz. instruktorem w 8 ks. Tam też 15 VIII 1938 awansował 
na kpr., po czym 30 XI 1938 ukończył służbę wojskową po powrocie z Zaolzia. Zawezwa-
ny 10 III 1939 na 8-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w czasie których, 
był podoficerem żywieniowym. Jeszcze przed ich ukończeniem awansował do stopnia plut. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 8 ks 1 psp i przekazany do kmarsz, z którą 2 IX wyruszył na front  
w kierunku Łącka. Tam też podczas pierwszej potyczki z Niemcami, z jego plutonu poległo  
2 żołnierzy, a jeden został raniony ogniem km. Wobec przeważających sił wroga, przy rów-
noczesnym własnym niedozbrojeniu, wycofał się do Nowego Sącza. Tu brał udział w walkach 
na Winnej Górze. Zmuszony do opuszczenia tego stanowiska, skierował się na Gorlice, a na-
stępnie dalej w kierunku wschodnim. Po bitwie pod Krosnem, zakończonej rozbiciem części 
polskich oddziałów, otrzymał rozkaz, by wraz z pozostałymi swoimi żołnierzami zameldował 
się w okolicach Zagórza. W czasie wykonywania tego zadania natknął się na silny oddział 
niem. i po krótkiej potyczce dostał się do niewoli. Osadzony w sanockim kościele, skąd wraz 
z kilkoma kolegami zbiegł następnej nocy. Dzięki życzliwości miejscowej ludności, otrzymał 
cywilną odzież, po czym 30 X 1939 powrócił do domu, jako rzekomy cywil zwolniony z kopa-
nia rowów. Wobec groźby wywiezienia na roboty przymusowe, zatrudnił się w I 1940 w Ost-
bahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez (d. Warsztaty Główne PKP). Tam też pracował do końca 
okupacji. Po jej zakończeniu rozpoczął w 1945 pracę w Oddziale Ruchowo-Handlowym stacji 
PKP Nowy Sącz. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego oraz kursu dyżurnego ruchu przy 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, pełnił służbę dyżurnego ruchu na wielu 
stacjach kolejowych. Przeniesiony w 1952 do Centrali Oddziału Kolei Państwowych, gdzie był 
st. referendarzem, skąd w 1973 przeszedł na emeryturę. Zm. w 1997 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, B 514/691]

BOCHEŃSKI LUDWIK, ur. 7 XI 1910, Wielogłowy, pow. nowosądecki, zam. w Nasza-
cowicach, s. Józefa i Zofii Górskiej, żonaty; strz. rez. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Kro-
snem, po sforsowaniu rzeki, jego oddział zatrzymał się na odpoczynek w pobliskim lasku. Ko-
rzystając z przerwy udał się do oddalonych o ok. 200 m taborów, w celu wymiany kilku zdań 
z kolegą. W tym też czasie nastąpił atak niem. kawalerii, która obrzuciła furmanki granatami, 
powodując śmierć 5 żołnierzy, wśród nich także L.B. [SGSS, Zg 184/45]



63

BOCHEŃSKI TOMASZ, strz., zam. w Nowej Wsi, pow. nowosądecki. We IX 1939 żołn. 
1 psp Innych danych brak. [Świadek Adama Wiernego]

BOCHNAK JAKUB, ur. 25 XI 1916, w Kluszkowcach pow. Nowy Targ, s. Michała i Anny 
Kaczmarek; strz., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej, pomagał ojcu na gospo-
darstwie. Mając 19 lat rozpoczął pracę w miejscowym kamieniołomie andezytu. Powołany  
20 III 1939 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp. Tuż przed wybuchem wojny został skiero-
wany 28 VIII do wzmocnienia oddziału Straży Granicznej w Wysowej. Stamtąd rozpoczął 
wojenny szlak. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony 26 IX w obozie 
przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd pod koniec X 1939 wraz z 3 kolegami zbiegł. Po po-
wrocie do domu podjął uprzednio wykonywaną pracę, którą kontynuował nieprzerwanie do 
1967. Wówczas to przeniesiono go do Kombinatu Obuwniczego „Podhale” w Nowym Targu. 
W 1974 został zatrudniony przy wznoszeniu zapory wodnej w Czorsztynie, skąd 24 XI 1981 
odszedł na emeryturę. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaka Grun-
waldzka”. Zm. 22 I 1994 i spoczywa na cmentarzu w Kluszkowcach. [ZKRPiBWP NS, B 581/481]

BOCHNIA ANDRZEJ JAN, ur. 30 IX 1912, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Antoniego  
i Agaty Bobak, ż. Anastazja, miał 4 dzieci; st. strz. rez., robotnik. Gdy miał 3 lata zm. mu matka, 
a jego wychowaniem zajęli się krewni i sąsiedzi. W tej sytuacji ukończył jedynie 3 klasy szkoły 
powszechnej, po czym pracował u zamożnego gospodarza. W wieku 15 lat znalazł zatrudnie-
nie przy transporcie mąki u prywatnego żydowskiego przedsiębiorcy Raba. Powołany 15 III 
1934 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd w V 1934 przeniesiono go do kuchni plutonu 
specjalnego (?). Tam też rok później awansował do stopnia st. strz., a we IX 1935 przeszedł do 
rez. Po powrocie do domu podjął ponownie pracę u Raba. W dniu 14 IV 1939 zawarł zwią-
zek małżeński. Powołany miesiąc później w szeregi ON, gdzie też przechodził przeszkolenie 
wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. 
Podczas walk w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przej-
ściowym Sanok, a następnie Gorlice, skąd 13 X 1939 zbiegł. Po powrocie do domu podjął 
pracę przy obróbce drewna w niem. firmie Kinderch. Następnie w połowie 1944 przeszedł do 
gorlickiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Sierp”, której był pracownikiem do 1961. Wobec 
narastających kłopotów zdrowotnych zmuszony został zmienić pracę, przekwalifikowując się 
na strażnika przemysłowego w gorlickiej firmie „Dozór Mienia”. Stamtąd też odszedł w 1977 
na emeryturę. Zm. 30 III 1987 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, B 234/135; 
ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1973-86, t. 1, poz. 65; SR Gorlice, Ns 142.83]

BOCHNIAK ANDRZEJ, zam. w Kluszkowcach, pow. nowotarski. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa wraz z plutonem 
zwiadowców konnych i cyklistów. Innych danych brak. [Świadek Andrzeja Hryca]

BOCHNIAK STANISŁAW, ur. 4 V 1913, Wójtowa, pow. gorlicki, s. Antoniego i Fran-
ciszki Ryłko; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w go-
spodarstwie. Powołany 18 III 1936 do służby wojskowej w 1 kckm 6 psp w Samborze, skąd 
5 XII 1936 skierowano go do szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent w stopniu st. strz. od
15 III 1937 pełnił funkcję obserwatora, po czym 6 miesięcy później (15 IX) jako kpr., prze-
szedł do rez. Zawezwany w V 1939 na 5-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał  
w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 kckm 1 psp i przekazany do plutonu taborów 156 rez. 
pp na stanowisko d-cy 10 wozów. Ich zadaniem było dowożenie żywności i zaopatrzenia 
na linię frontu. W takim też charakterze, po załadowaniu wozów na wagony kolejowe, pod 
ciągłym ostrzałem nieprzyjacielskiego lotnictwa, wyruszył na front w stronę Krakowa. Celu 
jednak nie osiągnięto i wyładowano się w Tarnowie. Stąd też wyruszył w kierunku wschod-
nim. Podczas przejazdu przez Biłgoraj dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez okres okupacji, a także po wojnie zajmował 
się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, M]
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BOCZOŃ TADEUSZ, ur. 5 XI 1921, Sokół k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta), syn 
Franciszka i Apolonii; kpr. pchor., planista. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynu-
ował naukę w gorlickim gimnazjum. Członek WFiPW. Zmob. 31 VIII 1939 do bON „Gorlice,  
z którym wyruszył na front. Niemniej jego szlak bojowy jest nieznany. Po rozbiciu oddziału 
powrócił do domu, po czym Niemcy powołali go do służby Baudienst. Od X 1940 do V 1942 
pracował jako gajowy w tartaku w Sokole, a następnie w Kopalnictwie Naftowym w Krygu 
i Sokole. Aresztowany 6 VIII 1943 przez gestapo i osadzony w jasielskim więzieniu. Po odzy-
skaniu wolności z końcem VIII 1943 wstąpił do oddziału Władysława Szczypki pseud. „Lech” 
stacjonującego w pow. limanowskim. Tam ukończył podchorążówkę i po otrzymaniu stopnia 
kpr. pchor. został wcielony do 1 plutonu 1 k. 1 b. 1 psp AK, służąc pod pseud. „Lot”. W XI 1944 
został oddelegowany do grupy lejtnanta płk. Iwana Zołotara, w celu rozpoznania przyfron-
towego. Po przejściu frontu na zachód, aresztowany i deportowany do ZSRR, przebywał tam  
w latach 1945-1948. Po powrocie do Polski został zatrudniony w Gorlickiej Rafinerii Nafty na
stanowisku planisty. Odzn. „Krzyżem Partyzanckim”. [ZKRPiBWP koło Gorlice]

BODAK STEFAN, ur. 5 XI 1910, Grybów, pow. nowosądecki, s. Aleksandra i Janiny Wój-
towicz; strz. rez, felczer. Absolwent Państwowego Gimnazjum w Grybowie. Służbę wojskową 
rozpoczął 1 X 1931 w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, której jednak nie ukoń-
czył z powodów zdrowotnych, przechodząc po niespełna miesiącu (28 X) do rez. Po powrocie 
z wojska został zatrudniony w Zarządzie Miejskim Grybowa, pracując tam do wybuchu wojny. 
Z chwilą jej rozpoczęcia zgłosił się na mobilizację do 1 psp. Z nim też 3 IX wyruszył na front 
jako sanitariusz. Podczas walk dostał się w Mościskach k. Lwowa do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd zwolniono go w XI 1939. Po powrocie do domu 
podjął dotychczasową pracę w zarządzie miasta, która trwała do VI 1957. Wtedy to przeniósł się 
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, skąd w 1979 odszedł na 
emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz odznakami: „Zasłużony w rozwoju Sądecczyzny” i „Zasłużony dla Służby Zdrowia”. Zm.  
17 I 1995 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, B 467/554]

BODZIOCH KAZIMIERZ, ur. 25 IX 1903, Gorlice, s. Józefa i Reginy; kpr. rez., kowal. 
Zawodu wyuczył się terminując u prywatnego rzemieślnika. Powołany 15 V 1939 w szeregi 
ON i wysłany do 16 pp w Tarnowie na kurs przeciwpancerny. Po jego ukończeniu powrócił 
do Gorlic. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. 
Podczas walk ranny, dostał się pod Rzęsną Ruską do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu 
w Janowie Lubelskim, skąd zbiegł w XI 1939 w obawie przed wywiezieniem do stalagu. Po 
powrocie do domu pracował w swojej kuźni, prowadząc nieprzerwalnie działalność usługową 
dla ludności. Zm. 19 XII 1976 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, B 9/60; ZKR-
PiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1973-86, t. 1 poz. 25]

BODZIONY FRANCISZEK, ur. 18 VIII 1904, Dąbrówka Polska (lub Bielowice), pow. 
nowosądecki, s. Jana i Reginy Sopaty; strz. rez., kolejarz. Do szkoły nie uczęszczał. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1927-1928 w 1 psp. Zmob. 20 VIII 1939 do macierzystej jednostki  
i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Podczas walk w La-
sach Janowskich, dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Hoyerswer-
da (nr jeniecki 4699/IV A), a następnie od 20 XII 1940 w stalagu IV B Mühlberg, gdzie  
1 I 1941 wcielono go do Batalionu Roboczego (Kriegsgefangenen-Bau- und Arbeits-Bataillon) 
nr 24 (prawdop. w Stammlager VI/G 11 Bonn–Duisdorf), skąd przeniesiono go do Augsbur-
ga. Tam też zastał go koniec wojny. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w ZNTK w Nowym 
Sączu, skąd w 1965 przeszedł na emeryturę. Zm. w 1968 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 556/315]

BODZIONY JÓZEF, ur. 6 III 1915, Świniarsko, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 58),  
s. Jana i Katarzyny Strojny, kawaler; strz. W 1939 służył w 1 psp. Po jej zakończeniu miał za-
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wrzeć związek małżeński z Weroniką Kuzak. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front, gdzie 
poległ w bitwie pod Birczą. [SPNS, Zg 68/50; Zg 75/50; Ns 1007/74]

BODZIONY TEOFIL, ur. 21 X 1914, Świdnik, pow. nowosądecki, s. Jana i Anieli Kuź-
my; strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie swo-
ich rodziców. Powołany 16 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył ze swoim pułkiem na front pod Gry-
bów. Podczas walk o Gródek Jagielloński dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Przemyśl, skąd zbiegł. Po powrocie do domu przez całą okupację był zatrudniony 
jako robotnik przy budowie i naprawie dróg. Po zakończeniu wojny zawarł związek małżeński, 
po czym pracował we własnym gospodarstwie. Następnie był pracownikiem sądeckiej firmy
budowlanej, skąd w 1979 przeszedł na emeryturę. Zm. 19 I 2000 i spoczywa na cmentarzu  
w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, B 677/781; Książeczka wojskowa nr c 0754188]

BOGACKI TEODOR, ur. w 1910, Psary, pow. lubliniecki, tam zam., s. Augustyna i Anny; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Ranny w okolicach Gry-
bowa, został przewieziony 6 IX do Szpitala Powszechnego w Jaśle. Wobec postępującej niem. 
ofensywy, wraz z innymi pacjentami przetransportowany już następnego dnia, w kierunku 
wschodnim. Innych danych brak. [APK; PCK-19 Lista..., szpital Jasło, poz. 130]

BOGACZ PIOTR, ur. 20 V 1908, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Zając; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1931 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk do-
stał się w Dąbrowicy do niewoli niem. Osadzony w stalagu, gdzie zachorował. W III 1943 po 
leczeniu szpitalnym, uznany został komisyjnie, za niezdolnego do dalszej pracy i odesłany do 
domu. Tu wstąpił w szeregi AK, placówka „Dwór”, dowodzonej przez Wiktora Lacha „Wilka”. 
Pod pseud. „Biedny” był w trójce gromadzkiej. W X 1944 na mocy porozumienia podziemia 
przeszedł do BCh. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 12 II 1974 i spoczywa na cmen-
tarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, B 22/66]

BOGDAŁ ANDRZEJ, ur. 28 X 1914, Raba Wyżna, pow. nowotarski, s. Józefa i Joanny 
Sutor; strz. rez. Służbę wojskową rozpoczął 2 IV 1937 w 4 psp w Cieszynie i kontynuował ją 
do 10 III 1939 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd miał być wywieziony do stalagu. 
W czasie transportu jeńców do miejsca przeznaczenia zbiegł w Tarnowie, po czym powrócił 
do domu. [ZKRPiBWP NS, B 562]

BOGDAN STANISŁAW, ur. 30 XI 1911, Libusza, pow. gorlicki, s. Antoniego i Wiktorii 
Korman; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. W wieku 18 lat rozpoczął pracę w Kopalnictwie Nafty w Lipinkach. Po-
wołany 13 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 25 IX 1936. Po przejściu do 
rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. Powołany 1 VII 1937 na 5-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Ponownie wezwany w szeregi wojska 
1 VII 1939 na 6 tygodni do Nowego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 
rez. pp. Myśmy zostali umundurowani i przewiezieni na kwatery na wioskę. Była tam jedna 
kompania rezerwistów, której dowódca był por. Krawczyk. 1 września o świcie niemieckie samo-
loty zbombardowały stację Nowy Sącz i uszkodziły biura na tej stacji. Porucznik zwołał zbiórkę  
i powiedział, że Niemcy napadli na Polskę. Otrzymaliśmy po 50 sztuk amunicji i pomaszerowali-
śmy na stację Nowy Sącz, skąd wyruszyliśmy pociągiem o godzinie 11-tej w stronę Bochni. Pociąg 
ledwo że się wlókł. W Bochni wysiedliśmy i pomaszerowaliśmy w stronę Wieliczki. Uszliśmy kilka 
kilometrów i doszliśmy do wyznaczonego odcinka. Tam było już trochę wojska 1 psp. Zajęliśmy 
stanowiska około 2 km od lasów hr. Zamojskiego. 3 września zaczęły się walki z Niemcami, którzy 



66

użyli artylerii i samoloty. Zaciekła walka trwała około 6 godzin. Byli zabici i ranni. Opiekowali 
się nimi sanitariusze. Padł rozkaz wycofania się do tyłu, bo Niemcy atakują. I znowu szliśmy  
w stronę Bochni. Na wschód od tego miasta napotkaliśmy trochę wojska polskiego i dołączyli-
śmy do nich. 5 września znów rozpoczęły się walki. Nadleciały samoloty niemieckie i zadymiły 
świecami dymnymi nasze stanowiska. Zrobiło się ciemno od dymu. Nadleciała druga eskadra 
samolotów i zaczęli bić po naszym wojsku z automatów. Wojsko nasze wpadło w popłoch i rozkaz 
do tyłu. Z naszej kompani znalazło się 80 żołnierzy z porucznikiem. Amunicja się skończyła. 
Porucznik mówił, czym będziemy teraz walczyć jak jej nie mamy. Tak maszerowaliśmy w stronę 
Tarnowa. Spotkałem sześć wozów taboru, ale oni też nie mieli amunicji. Po drodze dołączyło do 
nas kilku żołnierzy, ale mieli same karabiny bez amunicji. Tak doszliśmy 23 września do Hrubie-
szowa. Następnego dnia rozkaz wycofać się, bo Niemcy się cofają, a wojska sowieckie maszerują 
w naszą stronę. Za mostem były cztery czołgi sowieckie. Kazali nam złożyć broń i trochę z nami 
pomówili i kazali nam iść dalej. Kilku żołnierzy poszło koło Sanu w stronę Węgier. Nas 25 żoł-
nierzy przeszło 26 września San. Niemcy zabrali nas do niewoli do Niska, gdzie czyściliśmy cię-
żarówki. Było nas razem 60 żołnierzy. 29 września przewieziono nas do Łańcuta. Było tam 190 
żołnierzy w baraku, który był ogromny i ogrodzony parkanem. Wartę trzymało trzech żołnierzy 
niemieckich. Za pożywienie na śniadanie była czarna kawa i chleb, na obiad była zupa z kaszą 
lub ziemniakami, a na wieczór znowu kawa i kromka chleba. Spisywali Ślązaków, których było 
26 i ich odwieziono. Nam wprawdzie obiecywali wolność, ale w to nie bardzo wierzyliśmy. Od  
7 października warty pilnował tylko jeden wartownik przy bramie. Trzy dni później zmówiliśmy 
się we trzech i przez parkan uciekliśmy. Do domu powrócił 15 X, a pięć dni później rozpoczął 
pracę w Kopalnictwie Naftowym Kryg. Tam też pracował do 30 XI 1976, po czym przeszedł na 
emeryturę. [ZKRPiBWP Kolo Gorlice, Zmarli członkowie, t. 12]

BOGDAŃSKI MICHAŁ, ur. 5 IX 1916, Homrzyska, pow. nowosądecki, s. Wojcie-
cha i Kunegundy Szeptak; strz., ślusarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany 1 III 1939 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, z którą 
wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się 19 IX w Laskach Szlacheckich do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Oranki, skąd 20 XII 1939 przewieziono go do Brześcia Li-
tewskiego i tam przekazano stronie niem., w ramach wymiany jeńców. Umieszczony w stalagu 
XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeńca 23263), skąd po zwolnieniu 31 VII 1940 i uzyskaniu 
statusu robotnika cywilnego, przeniesiono go do przymusowych prac rolnych (Urząd Pracy 
Würzburg). Wolność odzyskał 8 V 1945, po czym 10 VII powrócił do kraju. Miesiąc później 
rozpoczął pracę w ZNTK w Nowym Sączu, jako ślusarz, skąd w 1976 odszedł na emeryturę. 
Odzn. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. 4 VIII 1992 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 554/460]

BOGUSZ JAKUB, ur. 2 VII 1909, Szymbark, pow. gorlicki, s. Józefa i Agnieszki Wszołek; 
strz. rez., robotnik rolny. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. Powołany w III 
1931 do służby wojskowej w 53 pp, którą pełnił do IX 1931. Po przejściu do rez. nadal trudnił 
się rolnictwem. W 1937 wyjechał do Łotwy na roboty sezonowe, a następnie pracował w tar-
taku w Uściu Ruskim. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do b. asystencyjnego nr 55,  
z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się pod Chełmem do niewoli niem. 
Umieszczony w obozie przejściowym Żółkiew, skąd niebawem zbiegł. Po powrocie do domu 
został wywieziony w 1941 do przymusowych prac w Rzeszy. Tam też odzyskał wolność w 1945 
w wyniku ofensywy alianckiej. Następnie wstąpił do k. wartowniczej w II Korpusie gen. Andersa 
we Włoszech, pełniąc służbę do XII 1945, po czym powrócił do domu. W 1947 objął połemkow-
skie gospodarstwo, na którym gospodarował do 1977, po czym osiadł w Gorlicach. Zm. 8 V 1988 
i spoczywa na tamtejszym cmentarzu. [ZKRPiBWP NS, B 504/318; tamże, Koło Gorlice, Zmarli, poz. 194]

BOJAR HENRYK, pochodził z Laskowej, pow. limanowski; szer., rez. Zmob. we IX 1939 
do 1 plutonu przeciwgazowego 1 psp, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Sta-
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rym Sączu. Podczas wydarzeń dostał się za Stanisławowem do niewoli sow. Osadzony w obo-
zie NKWD Oranki, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców przekazano go stronie niem. 
Przebywał w stalagu XI A Altengrabow. Do kraju powróci 20 VIII 1945. [Świadek Walentego Orla]

BOJARSKI KAZIMIERZ, ur. 17 II 1912, Sambor, woj. lwowskie, s. Kajetana i Zofii Gor-
daszewskiej, ż. Zofia; ppor. rez., ekonomista. Jego ojciec z przyczyn zawodowych, zmuszo-
ny był ustawicznie zmieniać wraz z rodziną miejsca zamieszkania. Stąd też naukę w szkole 
średniej rozpoczął w lwowskim gimnazjum, a ukończył w 1930 w Gimnazjum im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Po uzyskaniu matury został studentem wydziału prawa i eko-
nomii. Jednak studiów nie ukończył, bowiem w 1932 został powołany do Ośrodka Wyszko-
lenia Rezerw Piechoty w Różanie. Po zaliczeniu części teoretycznej i awansie do stopnia kpr. 
pchor. odbywał praktykę w 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Po 
przejściu do rezerwy w 1934 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we 
Lwowie (późniejszej Akademii Handlu Zagranicznego), gdzie w 1939 uzyskał absolutorium. 
Ppor. mianowano go w 1937 i przydzielono do 1 psp, który stał się jego pułkiem macierzystym. 
W nim też w XII 1938 i III 1939 odbywał ćwiczenia rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki, jako adiutant III b. Podczas 
walk dostał się 7 IX w Kunicach k. Bochni do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Ružomberok, a następnie Žilina, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. 
Niebawem też jako oficera, przeniesiono go do oflagu X A Sandbostel (nr jeniecki 644/X A), 
a następnie 6 XI 1944 do oflagu II C Woldenberg. Wolność odzyskał w wyniku ofensywy wojsk 
sow., podczas ewakuacji obozu 31 I 1945. Po powrocie do Krynicy nie zastał tu jednak niko-
go, bowiem ojciec zm., a jego ż. zastrzeliło w VII 1944 gestapo. Pomimo tego pozostał w tym 
mieście, rozpoczynając pracę w Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Następnie był zatrudnio-
ny w przedsiębiorstwie budowlanym w Gorlicach, a później jako kierownik w Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych Kraków. Począwszy od 1969 sprawował funkcję kierownika biura 
Oddziału PTTK w Krościenku, skąd w 1975 przeszedł na emeryturę. Odzn.: złotą „Honorową 
Odznaką PTTK”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony Działacz Turystyki”, „Zasłużo-
ny w rozwoju Sądecczyzny”. Zm. 1985 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. 
[ZKRPiBWP NS, B 260/256; ZKRPiBWP KM Szczawnica, s. 37; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 12; 
M55B, s. 98]

BOLISĘGA WAWRZYNIEC, ur. 31 VII 1914, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Fran-
ciszka i Barbary Szarek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1937 do służby wojskowej  
w 2 psp w Sanoku, skąd po 3 miesiącach przeniesiono go do 26 b. KOP Żytyń, a stamtąd 28 II 
1938 do 17 b. KOP Dawidgródek. Do rez. przeszedł 14 III 1939 i rozpoczął pracę w Zarządzie 
Wodnym w Kasince Małej. Powołany 24 III 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, które odbywał 
do 2 VI. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk 
pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd  
w X 1939 zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji pracował we własnym gospo-
darstwie. Po jej zakończeniu był zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego 
w Krakowie, skąd też w 1972 odszedł z powodu choroby, na rentę inwalidzką. Zm. w II kwar-
tale 1999. [ZKRPiBWP NS, B 601/738]

BOMBA WŁADYSŁAW, ur. 6 V 1907, Librantowa, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Agnieszki Porębskiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany 16 IX 1929 do służby wojskowej w 1 psp, po ukończe-
niu której 16 IX 1930 powrócił do swojego zawodu. Pracę na roli przerywały mu trzykrotne 
powoływania na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki: 6-tygodniowe rozpoczęte 3 VIII 
1933, ponownie 6-tygodniowe od 3 VIII 1937 oraz 12-tygodniowe od 4 VII 1938. W trakcie 
tych ostatnich brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 10 VIII 1939 do plutonu art. górskiej  
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1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w Żółkwi do niewoli 
niem. W czasie konwojowania jeńców do obozu przejściowego w Krakowie zbiegł pomiędzy 
Dębicą a Tarnowem, po czy 24 IX powrócił do domu. Tutaj 7 V 1940 został zaprzysiężony 
przez st. sierż. Jana Zięcinę do ZWZ i przydzielony do placówki „Jadwiga”. Jako jej członek 
dowodził drużyną, a także był instruktorem wyszkolenia strzeleckiego i bojowego drużyn na 
swoim terenie. W wyniku zmian organizacyjnych, został przeniesiony w 1943, wraz z podległą 
mu drużyną z Librantowej, do placówki „Karta” w Korzennej, dowodzonej przez Jana Hojnora 
pseud. „Nurek”. Po zakończeniu wojny był zwerbowany przez Jana Sowę i Michała Węgrzyna 
do pracy w WFiPW, a później w organizacji Służba Polsce. Tam też był komendantem i zara-
zem instruktorem na terenie gminy Korzenna. Rozkazem MON nr 184 awansowany z dniem 
7 XII 1948 do stopnia plut. Po objęciu gospodarstwa po swoim ojcu zrezygnował z dotychcza-
sowej wykonywanej pracy i zajął się rolnictwem. Zm. 30 VI 1996 i spoczywa na cmentarzu  
w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, B 269/605]

BORECKI JAN, pochodził z Krynicy, pow. nowosądecki; szer. Zmob. 24 VIII 1939 do  
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze 
losy są nieznane. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 z 1999, s. 4]

BOREK JAN, ur. 1 XI 1908, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Piotra i Karoliny Kościółek, 
żonaty od 1936; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do II b. 1 psp, z którym wyruszył do miej-
sca jego koncentracji w Łabowej. Wobec zagrożenia przerwania frontu pod Mszaną Dolną, 
wraz z oddziałem maszerował do Marcinkowic. W drodze obtarły go buty, więc nieco pozostał 
w tyle. Wówczas też został zastrzelony przez bliżej nieznanych osobników. Spoczywa w zbio-
rowej mogile żołnierzy Września 1939 na nowosądeckim cmentarzu komunalnym. [SGNS, Zg 
351/48; SGNs 95/48; KŻm, s. 35]

BOREK MICHAŁ, ur. 25 III 1913, Frycowa, pow. nowosądecki, tam zam., s. Józefa i Zofii
Szeptak; kpr. służby stałej, orkiestrant grający na waltorni. Podczas działań wojennych wraz z or-
kiestrą frontową 1 psp przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd po 
zwolnieniu w 1940, powrócił do domu. Aresztowany 9 IV 1941 przez gestapo za przynależność do 
podziemnej organizacji i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd 
transportem z dnia 5 VI 1941 został wywieziony do KL Auschwitz (nr obozowy 16981). Przenie-
siony następnie 12 III 1943 do KL Buchenwald, skąd 12 III 1945 wraz z 3 więźniami zbiegł. Ujęty 
podczas ucieczki przez Niemców i rozstrzelany 12 IV 1945 pod mostem kolejowym w miejscowo-
ści Barby n. Łabą (Saksonia). [SGNS, Zg 103/49; KLc; Księga pamięci..., t. 1, s. 564; Straty osobowe…]

BOREK WŁADYSŁAW, ur. 8 IX 1913, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Jo-
anny, żonaty od 1937; strz. rez., robotnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Mając 14 lat 
podjął pracę w nawojowskim tartaku hrabiego Stadnickiego. Służbę wojskową pełnił w latach 
1937-1938 w 1 psp. W czasie jej trwania brał udział w operacji „Zaolzie”. Po przejściu do rez. 
dwukrotnie uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jed-
nostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk, przy 
przeprawie przez San, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut skąd 
po 3-dniowym pobycie załadowano go wraz z innymi do wagonu, celem wywiezienia do stala-
gu. Zbiegł z transportu w Tarnowie. Po powrocie do domu podjął wcześniej wykonywaną pracę  
w zakładzie o nazwie „Delta”. Tu zetknął się z działalnością polskiego podziemia. Niebawem 
też przystąpił do współpracy z partyzanckim oddziałem AK Juliana Zubka „Tatara”. Ostrzeżony  
o zdradzie i możliwości jego aresztowania, nie poszedł do pracy na nocną zmianę. Wobec ko-
nieczności ukrywania się, wstąpił do wspomnianego oddziału. Po wkroczeniu wojsk sow. na Są-
decczyznę, ujawnił się, po czym podjął pracę w nawojowskim tartaku. Stamtąd też w 1974 odszedł 
na emeryturę. Zm. 31 V 1984 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, B 450/216]

BORGER MENDEL, ur. 8 VI 1915, Nowy Sącz, tam zam., ul. Wałowa 12, s. Samuela  
i Chai; strz. W 1939 służył w 1 psp. Jego dalsze losy są nieznane.
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BOROŃ JAN PIOTR, ur. 16 V 1909, Zakliczyn, pow. tarnowski, s. Józefa i Teresy Figiel; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1931 do służby wojskowej w 16 pp w Tarnowie, 
skąd 25 IX 1932 przeszedł do rez. Po powrocie do domu pracował nadal na roli. Zawezwany 
w VI 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp i skierowany do budowy umocnień polowych 
na odcinku Tylicz–Huta–Krzyżówka. Tam też zastał go wybuch wojny, po czym brał udział  
w walkach odwrotowych. Podczas ich trwania, dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VIII B Teschen, skąd przekazano go do pracy w Legnicy, a następnie Nic-
kelstad. Wolność odzyskał w V 1945, podczas ofensywy wojsk sow. Niebawem też powrócił do 
domu, gdzie ponownie zajął się rolnictwem. W 1949 został zatrudniony w ZNTK w Nowym 
Sączu, skąd z dniem 31 V 1969 odszedł na emeryturę. Zm. w 1996 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 603/600]

BOROWCZYK JAN STANISŁAW, ur. 11 VI 1919, Nowy Sącz, tam zam., ul. Jagielloń-
ska 42, s. Feliksa i Janiny; plut. pchor. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, 
Lista PCK]

BOROWIEC TADEUSZ ANTONI, ur. 26 X 1911, Kraków, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Tatrzańska 18, s. Piotra i Heleny Warzyckiej; kpr. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-
-1933. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 
do niewoli niem., w której przebywał do 1 XI 1939. Zm. 17 XI 1975 i spoczywa na cmenta-
rzu komunalnym w Nowym Sączu. Innych danych brak. [APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze,  
s. 1233; Straty osobowe…, K 1077565]

BOROWSKI LUDWIK, ur. 3 I 1920, Klęczany, pow. nowosądecki, s. Ludwika i Józe-
fy Turskiej; strz., pracownik umysłowy. W III 1939 wstąpił ochotniczo do służby wojskowej,  
w 2 kckm 1 psp. Przeniesiony 8 VII 1939 do plutonu łączności, z którym wyruszył na front 
do Grybowa. Podczas walk dostał się w Żółkwi do niewoli niem. Przeprowadzony do obo-
zu przejściowego Jarosław, skąd końcem X 1939 zbiegł i powrócił do domu. Odzn. odznaką 
„Przodujący Kolejarz”. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, B 229]

BORTKIEWICZ JULIAN, kpt. służby stałej. Ukończył gimnazjum w Krakowie. We 
IX 1939 dowódca 2 k. 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. [GSk, s. 171; 
M55B, s. 98]

BORUCH EUGENIUSZ, ur. 7 VI 1908, Nowy Sącz, s. Jana i Heleny; st. strz. rez., stolarz. 
Jego ojciec poległ w czasie I wojny, a wkrótce zm. matka. W tej sytuacji w latach 1916-1919 wy-
chowywał się w sierocińcu. Ukończył szkołę podstawową, a następnie zdobył zawód stolarza. 
Powołany z końcem VIII 1939 do Straży Obywatelskiej podległej dowództwu obrony miasta 
i skierowany do pilnowania obiektów państwowych na jego terenie. Podczas wycofywania się 
oddziałów wojskowych z Nowego Sącza, został 5 IX wcielony do 1 psp, z którym kontynuował 
marsz w kierunku wschodnim. W czasie jego trwania dostał się 3 dni później w Liszkach do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Tarnowie, a następnie w Nowym Sączu, 
skąd po zwolnieniu w X 1939, powrócił do domu. Aresztowany 8 XI 1941 przez gestapo pod 
zarzutem słuchanie radia i umieszczony w nowosądeckim więzieniu. W czasie przesłuchań 
bity i kopany, w tym również po głowie, poważnie zachorował. Po zakończeniu śledztwa, wy-
rokiem hitlerowskiego sądu skazano go za ten czyn na 2,5 roku pozbawienia wolności. Zm.  
18 II 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 287/307]

BORUSIEWICZ JÓZEF, ur. 20 II 1908, Grybów, pow. nowosądecki, s. Karola i Francisz-
ki Gawlik; strz. rez., hydraulik. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę rzemiosła 
w miejscowej 3-letniej Szkole Przemysłowej, zakończoną w 1925 zdobyciem dyplomu czelad-
nika w zawodzie ślusarza. Swoją samodzielną pracę rozpoczął w 1926 w nowosądeckiej ślusar-
ni Feliksa Michalika, skąd jednak z powodu recesji gospodarczej został zwolniony. Począwszy 
od 1928 zatrudnił się w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach k. Tarnowa, 
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skąd 4 IV 1932 powołano go do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku. Po jej zakończeniu 20 IX 
1933, wyjechał do Krynicy, gdzie pracował w warsztacie mechanicznym Państwowego Zakła-
du Uzdrowiskowego. Zawezwany w VI 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie 
rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji WP powró-
cił do Krynicy. Tu podjął uprzednio wykonywaną pracę, ukoronowanej której był złożony 2 II 
1961 egzamin mistrzowski w rzemiośle instalatora wodociągowo-kanalizacyjnego. Na emery-
turę przeszedł wiosną 1973 z przedsiębiorstwa PP Uzdrowisko „Krynica”. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznakami: „Przodownikom Pracy” i „Zasłużony dla 
PPUKŻ”. Zm. 6 I 1990 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, B 453/453]

BORUSIEWICZ RUDOLF, ur. 29 XII 1914, Grybowie, pow. nowosądecki, s. Karola  
i Franciszki Gawlik; kpr., fryzjer. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował dalszą na-
ukę w szkole zawodowej. Po jej ukończeniu, a następnie zdaniu egzaminu, został 3 VI 1935 
czeladnikiem fryzjerskim. Powołany 21 III 1938 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, skąd skie-
rowano go do szkoły podoficerskiej w macierzystej jednostce. Po jej ukończeniu i awansie do 
stopnia kpr., mianowany 15 VIII 1939 d-cą drużyny w 5 ks. W takim też charakterze wyruszył 
do miejsca jej koncentracji w Łabowej. Wobec realnej groźby przerwania frontu pod Msza-
ną Dolną, przemaszerował wraz z b. do Marcinkowic, skąd koleją przewieziono ich na front 
do Limanowej. Po 1-dniowym pobycie na zajmowanych stanowiskach, przeszedł wraz z woj-
skiem do Nowego Sącza, gdzie walczył w jego obronie. Następnie 5 IX wycofał się do Grybowa, 
a stamtąd dalej na wschód pod Dynów. Tam też dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Gorlice, z którego niebawem zbiegł. Po powrocie do domu pracował do 22 VII 
1944 jako fryzjer w Stróżach. Po przeniesieniu się w 1945 do Nowego Sącza, wykonywał swój 
zawód w zakładzie znajdującym się przy tamtejszym dworcu kolejowym, zrazu jako zwykły 
pracownik, a następnie kierownik tego zakładu. Zm. 9 XII 1999 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 289/756]

BORYSIEWICZ MICHAŁ, ur. w 1915, Tabaszowa, pow. nowosądecki, tam zam.; strz. 
Powołany do służby wojskowej od III 1938 w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. 
Innych danych brak. [SGNS, P 135/38]

BOŻEK JÓZEF BOLESŁAW, ur. 8 IX 1907, Białobrzegi, pow. łańcucki, s. Ignacego  
i Józefy Trojnar; plut. rez., pracownik umysłowy. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Powo-
łany w X 1928 do służby wojskowej w 3 pp Leg. w Jarosławiu, w czasie której ukończył szkołę 
podoficerską. Po przejściu do rez. w V 1932, podjął pracę w Śląskiej Straży Granicznej, pod-
ległej Inspektoratowi Straży Granicznej w Katowicach. Przeniesiony w 1936 do bliźniaczego 
Inspektoratu w Krakowie i skierowany na placówkę do Szczawnicy. Stamtąd też wysłano go  
w 1938 na kurs Doskonalenia Dowódców Placówek, odbywający się w Centralnej Szkole 
Straży Granicznej w Rawie Ruskiej. Po powrocie w 1939 zawarł związek małżeński z Marią 
Węglarz. Wybuch wojny zastał go na placówce w Szczawnicy. Po pierwszych walkach odwro-
towych zgodnie z rozkazem, przeszedł górami do Nowego Sącza. Tu został wcielony do 1 psp,  
z którym wyruszył dalej na front. Podczas późniejszych walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu XI A Altengrabow (nr jeniecki 80581/XI A), a następnie przebywał 
kolejno w stalagach: XX A Thorn (312), XI B Fallingbostel, a od 16 IV 1940 w X C Nienburg,
gdzie też 15 IV 1945 odzyskał wolność w wyniku alianckiej ofensywy. Po wyzwoleniu przydzielo-
no go do Polskiego Ośrodka Wojskowego nr 111 Stade, po opuszczeniu którego 20 IX 1946, udał 
się do Lubeki, a stamtąd statkiem powrócił do kraju. Tu w XI 1946 został pracownikiem umy-
słowym w szczawnickiej Komisji Zdrojowej. Przeniesiony służbowo do pracy w Państwowym 
Przedsiębiorstwie Uzdrowisk na stanowisko sekretarza Rady Zakładowej Związku Zawodowego 
Służby Zdrowia, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Zm. 8 VI 1986 i spoczywa na cmentarzu  
w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, B 500/280; AKZKRP Szczawnica, t. 1, poz. 59-61]
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BRACH FRANCISZEK, ur. 1 X 1904, Moszczenica, pow. gorlicki, tam zam., s. Józefa 
i Ludwiki Mruk; strz. rez. Związek małżeński zawarł 30 X 1938 z Anną Augustyn. Zmob. 
w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Podczas nocnej 
akcji wypadowej na stronę słowacką, został ranny. Umieszczony 6 IX w gorlickim szpitalu 
powszechnym, skąd jeszcze tego samego dnia został ewakuowany przez wycofujące się polskie 
oddziały sanitarne, w kierunku wschodnim. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista...szpital Gor-
lice; SGGorlice, Lhip 265/39]

BRACH MARIAN, ur. 15 IV 1905, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Jana i Zofii Mucha; kpr.
rez., rolnik. Ukończył w 1917 szkołę powszechną, po czym podjął pracę, będącą zarazem prak-
tyką w Składzie Kółek Rolniczych w Lisku (ob. Lesko). Wysłany w 1922 na kurs PW do 1 psp, 
po ukończeniu którego został Instruktorem Organizacji Młodzieżowej PW w Moszczenicy. 
Wtedy też wstąpił do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Powołany 1 IV 1927 do służby 
wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej trwającej od 14 V do 11 XI 1927. Po 
przejściu do rez. w X 1928 podjął pracę w Zarządzie Kółek Rolniczych w charakterze skarb-
nika. Związek małżeński zawarł 19 XI 1932 w Moszczenicy z panną Julią Ciulis (1913–1998). 
Powołany w V 1939 w szeregi ON, gdzie odbywał przeszkolenie wojskowe w dniach wolnych 
od pracy. Zwolniony od tego obowiązku 13 VI na 2 miesiące, w celu wzięcia udziału w pracach 
żniwnych. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „ Gorlice”, z którą dzień później wyruszył na front 
do Koniecznej. Tam do wybuchu wojny przygotowywał stanowiska obronne, kopiąc okopy, 
stawiając zasieki i inne przeszkody przeciwpiechotne. W nocy z 6 na 7 IX brał udział w wy-
padzie na stronę słowacką, w celu likwidacji gniazda karabinów maszynowych, ostrzeliwują-
cych polskie pozycje. W czasie tej akcji dostał się do niewoli niem. Osadzony w bardejowskim 
więzieniu, skąd po 2-dniowym pobycie wraz z 40-osobową grupą innych jeńców, został prze-
niesiony do obozu jenieckiego Zvolen-Oremlas. Stąd też w II 1940 wywieziono go do stalagu 
VIII B Lamsdorf (nr jeniecki 8692/VIII A), a później stalagu XII A Limburg i stalagu XII C 
Wiebelsheim, gdzie poważnie zachorował. Umieszczony 16 V 1940 w szpitalu Bad Kreuznach, 
skąd po 8-dniowej kuracji ponownie powrócił do obozu. Po zwolnieniu z niewoli w XI 1942  
i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac. W czasie 
ich wykonywania otrzymał urlop nagrodowy za dobrą pracę, w celu odwiedzenia rodziny. Po 
przybyciu do domu, nie powrócił już więcej do Rzeszy, ukrywając się do końca wojny. Po za-
kończeniu okupacji podjął pracę w Zarządzie Kółek Rolniczych. Od 1 III 1950 był sklepowym 
w Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, pozostając na tym stanowisku do chwili wyboru go 
na sołtysa Moszczenicy. Funkcję tą sprawował w latach 1953-1954. Od XII 1954 do 1957 był 
Przewodniczącym GRN. Po wygaśnięciu kadencji został członkiem Rady Nadzorczej Gmin-
nej Spółdzielni w swojej miejscowości, a po 1975 piastował to samo stanowisko w Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 VI 
1993 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [SGGorlice, Co 29/47; tamże, Lhip 1693/34; ZKRPiBWP 
NS, B 289/462; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 548]

BRAJNER TADEUSZ, ur. 22 X 1920, Sowliny, pow. limanowski, s. Piotra i Franciszki 
Bulandy; strz., nauczyciel. Po ukończeniu szkoły powszechnej zmuszony był przerwać dal-
szą naukę, z powodu trudnych warunków materialnych. W tej sytuacji pomagał rodzicom  
w gospodarstwie. W 1937 zapisał się na kurs w limanowskiej Szkole Zawodowej, który ukoń-
czył 2 lata później z wyróżnieniem. W tym też czasie odbywał ćwiczenia w ramach WFiPW,  
a w V 1939 został powołany w szeregi ON, mającej swoją siedzibę w budynku rafinerii nafty 
w Sowlinach. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 plutonu 2 k. bON „Limanowa”, z którym wyruszył dzień 
później na front w kierunku Tylmanowej, jako goniec d-cy. Po przybyciu na miejsce obsadzał 
wraz z innymi stanowiska obronne na górze Marszałek. Z powodu nieprzyjacielskiego ostrzału 
artyleryjskiego, wycofano ich do Jazowska, następnie w kierunku Nowego Sącza, a później Gor-
lic. Odwrót ten odbywał się przy licznych potyczkach i nieustającym nieprzyjacielskim ogniu 
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nękającym. Po dojściu do wsi Chlebna przed Krosnem, po kolejnej walce, oddział został okrą-
żony. Korzystając z chwilowego zamętu uniknął niewoli, chroniąc się w stodole opuszczonego 
gospodarstwa. Po kilku godzinach wspólnie z Kazimierzem Staniszem i Kazimierzem Wroną 
przedostali się pod osłoną nocy do domu sołtysa, gdzie dostali cywilne ubrania, po czym po 
3-dniowym marszu powrócili do domu. W okresie okupacji pracował w miejscowej fabryce 
beczek, której był już wcześniejszym pracownikiem (od 22 II 1939). Po zakończeniu okupacji 
podjął dalszą naukę uwieńczoną tzw. małą maturą (1946), a następnie uzyskał w 1948 świadec-
two dojrzałości w limanowskim Liceum Ogólnokształcącym. Z chwilą uzyskania matury, oraz 
ukończenia kursu pedagogicznego, rozpoczął 1 III 1948 pracę w jako nauczyciel w szkole po-
wszechnej w Pasierbcu. Jednak na skutek choroby pożegnał szkolnictwo, przenosząc się 1 IX 
1951 do pracy w PZU Limanowa, gdzie był likwidatorem szkód majątkowych. W tymże roku 
zawarł związek małżeński z Marią Dziedziak. Ponownie powrócił do szkolnictwa 1 IX 1954, 
tym razem jako pracownik w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. 
Przeniesiony 1 IV 1955 na stanowisko kierownika szkoły w Lubomierzu, gdzie pracował wraz 
z żoną. Po półrocznym wspólnym nauczaniu został oddelegowany do Szkoły Powszechnej  
nr 1 w Limanowej. Ponownie zmuszony w 1962 ze względów zdrowotnych opuścić szkol-
nictwo, został pracownikiem Komisji Planowania Gospodarczego na szczeblu powiatowym. 
W XII 1969 desygnowano go do Wydziału Oświaty, gdzie prowadził sprawy inwestycji i re-
montów. Po likwidacji tego stanowiska został w 1973 kierownikiem Powiatowego Biura Na-
rodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. W 1975 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Limanowej, jako inspektor do spraw BHP, skąd przeszedł na emeryturę. Odzn.: Złotym 
Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” i złotą odznaką „Zasłużony 
dla Województwa Nowosądeckiego”. [ZKRPiBWP NS, B 301]

BRAUSTETER HENRYK, ur. w 1900, Siołkowa, pow. nowosądecki, tam zam., s. Samu-
ela i Hildy; strz. rez., robotnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front.  
W czasie walk został ranny. Przebywał od 6 XI 1939 w krakowskim szpitalu im. M. Kopernika. 
Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19 – Lista...szpital Kopernika Kraków]

BRDEJ WŁADYSŁAW, ur. 17 IX 1908, Dąbrówka Polska, pow. nowosądecki, s. Michała 
i Marii, żonaty, miał 3 dzieci; kan. rez. Zmob. we IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Innych danych brak.[APNS, Lista PCK]

BRDEJ WOJCIECH, ur. 28 V 1916, Biała Woda, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Zofii
Szkaradek, żonaty od 1944; strz., robotnik. W dzieciństwie zmarli mu rodzice, a jego wycho-
waniem zajął się dziadek. On to posyłał go do szkoły powszechnej w Nowym Sączu. Powo-
łany 21 III 1939 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front  
w rejon Uścia Ruskiego. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Libuszą, skąd po roz-
biciu oddziału powrócił do domu. Podczas okupacji, a następnie do czasu przejścia na eme-
ryturę w 1976 pracował jako robotnik na stacji kolejowej w Marcinkowicach. Odzn. odznaką 
„Przodujący Kolejarz”. Zm. 7 VII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPi-
BWP NS, B 590/565]

BRENNER JÓZEF, ur. 31 I 1909. Piątkowa, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, 
pl. Kuźnice 4, żonaty, miał 2 dzieci; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Innych danych brak. [APNS, AmNS I 357, Po-
szukiwani żołnierze, s. 1232]

BRODA PIOTR, ur. 31 X 1905, Gródek k. Grybowa, pow. nowosądecki, s. Bartłomieja  
i Katarzyny Święs, kawaler; strz. rez., rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy 
Sącz”, z która wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się do w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 
po zwolnieniu końcem X 1939 powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm.  
3 IV 1985 i został pochowany na cmentarzu w Gródku. [SRGorlice, Ns 13/85; świadek Jana Dziedziny]
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BRODA WOJCIECH, ur. 12 XI 1904, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny 
Obrzut; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 VII 1926 do służby wojskowej w 2 psp w Sa-
noku, którą zakończył 30 IX 1927. Zmob. 18 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Krosnem, jego oddział został 
rozbity, a on z grupką 7 żołnierzy przedostał się do Lwowa. Po zameldowaniu się w dowództwie 
obrony miasta, otrzymał przydział do jednostki wyjeżdżającej do Tarnopola. Jednak do miej-
sca docelowego nie dotarł, gdyż w Brzeżanach dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie 
Podwołoczyska, a następnie w Karakubie (obwód Doniecki) i skierowany do pracy w kamie-
niołomach. Przeniesiony 27 VI 1940 do obozu Siewżeldorłagu (Północnego Obozu Kolejowego) 
NKWD (obwód Komi ASRR), gdzie był zatrudniony przy budowie Północno-Pieczorskiej Ma-
gistrali Kolejowej. Niespełna rok później (18 VII 1941) odesłany 3 transportem ze stacji Czub do 
jużskiego obozu NKWD (obw. iwanowski). Stąd po zwolnieniu na mocy układu Sikorski–Majski 
wyjechał 5 IX 1941 do Tatiszczewa, gdzie wstąpił w szeregi powstającej Armii Polskiej gen. An-
dersa z przydziałem do 5 DP. Przeniesiony do 7 DP stacjonującej w Kermine, z którą opuścił 
Związek Sowiecki i przez morze Kaspijskie udał się do Iranu. Tu po przemundurowaniu wyjechał 
do Iraku, gdzie wcielono go do 8 pac i wysłano na przeszkolenie do Palestyny. Następnie przeby-
wał w Egipcie. W 1944 lądował we Włoszech, gdzie brał udział w bitwie o Monte Cassino. Ciężko 
ranny podczas walk o Bolonię przebywał w tamtejszym szpitalu, skąd w XII 1945 powrócił do 
kraju. Odzn. „Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino” oraz „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”. 
Zm. 26 III 1983 i spoczywa na cmentarzu w Kąclowej. [SPNS, Ns 706/63; ZKRPiBWP NS, B-308/183; tamże, 
relacja w sprawie Józefa Grucy; Indeks represjonowanych, poz. 101899]

BRONIEK EDWARD, plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp. Mianowany roz-
kazem DOK nr V w Krakowie podoficerem broni na odbywającym się w dniach od 24 VI do 
11 VII 1938 obozie WFiPW w Starym Sączu. Innych danych brak. [APK, Przysposobienie Wojskowe, 
syg. UWKr 129, s. 419; APNS, SPGNS, poz. 148]

BRONISZEWSKI JAKUB, ur. 27 VIII 1908, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Marii Potok; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie ojca. Powołany w III 1929 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, którą ukończył w I 1931.  
W 1933 odbył 4-tygodniowe ćwiczenia rez. w macierzystej jednostce. Następnie w 1936 ponow-
nie w swoim pułku na 7-tygodniowym przeszkoleniu wojskowym. Zmob. 24 VIII 1939 do II b. 
1 psp, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Łabowej. Wobec niebezpieczeństwa 
przerwania frontu w Mszanie Dolnej, przemaszerował z oddziałem do Marcinkowic, skąd zostali 
przetransportowani koleją na front do Limanowej. W obawie przed oskrzydleniem, wycofał się 
do Nowego Sącza, a później dalej w kierunku wschodnim. Po zakończeniu walk o Lwów, powró-
cił do domu. Tu zaangażował się w pracy podziemnej, przeprowadzając przez słowacką granicę 
osoby podążające na Węgry. Później współpracował z partyzantką. Z tych też powodów zmuszo-
ny był ukrywać się przed ścigającymi go funkcjonariuszami gestapo. Po zakończeniu okupacji 
pracował w swoim zawodzie w gospodarstwie w Piwnicznej na Cichoniówce. Pochowany na 
cmentarzu w Piwnicznej-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, B 32/34; Książeczka wojskowa nr B 044688]

BRONISZEWSKI TADEUSZ, ur. 25 VII 1915, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Zofii Łomnickiej, żonaty; strz.? Powołany do służby wojskowej od III 1938 w 1 psp. Po wybuchu 
wojny wyruszył na front razem z plutonem pionierów. Podczas walk poległ w czasie niem. bom-
bardowania stanowisk w Lasach Janowskich. [SGSNS, Zg 74/46 i 152/49]

BROŃSKI JAN, ur. w Szymbarku, pow. gorlicki, tam zam. (nr domu 320), s. Marii; strz. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Świadek śmier-
ci Józefa Kosteckiego. Innych danych brak. [SGGorlice, Zg 16/49]

BROTOŃ LUDWIK, ur. 10 IX 1904, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii, żonaty, 
miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 14 X 1926 do 19 IX 1928 w 1 psp. 
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Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu zwiadowców w macierzystym pułku, z którym wyruszył na 
front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk w Janowie k. Lwowa został ranny w lewą nogę i ra-
mię. Umieszczony w pobliskim szpitalu polowym, który następnie ewakuowano do Brzeżan. 
Tu też wraz z personelem medycznym, dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie 
przejściowym Podwołoczyska, skąd wywieziono go do Starobielska. Po 2-miesięcznym po-
bycie przewieziony do Brześcia Litewskiego i tam w ramach wymiany jeńców, przekazano 
go stronie niem. Osadzony w stalagu XII A Limburg, skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu 
robotnika cywilnego, skierowano go do przymusowych prac. Podczas ich trwania zachorował  
i 18 II 1941 został poddany operacji żołądka. Ponieważ rehabilitacja nie przynosiła pożądane-
go skutku, decyzją komisji lekarskiej z 22 X 1941 został zwolniony do domu, jako nieprzydatny 
do dalszych prac. W 1946 został przyjęty do ZIW. Po wysiedleniu Łemków z Sądecczyzny, 
objął gospodarstwo rolne w Czaczowie, na którym pracował do końca życia. Spoczywa na 
cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS B-88/35; APK, UW II, Deklaracje; świadek Wojciecha Ziai]

BRYJA JAN, ur. 23 VII 1915, Waksmund, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Marii Smar-
duch; kpr., rolnik. W służbie wojskowej od 24 III 1938 w 7 ks 1 psp, z którym wyruszył na 
front do Tylicza. Podczas walk w Jawornikach k. Lwowa dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie realizowania 
tego zamiaru, zbiegł z transportu koło Krakowa. Po powrocie do domu związał się z pod-
ziemiem, walcząc od VIII 1943 w oddziale partyzanckim por. Władysława Szczypki „Lecha”.  
W tym też czasie (16/17 VIII) uczestniczył w potyczce w Harklowej. Z nieznanych powodów 
przeniesiony 9 X 1943 do oddziałów w Piwnicznej, a potem w Rytrze, dowodzonych przez 
Jana Stachurę „Adama” i por. Krystyna Więckowskiego „Zawiszę”. Po miesięcznym pobycie 
w Beskidzie Sądeckim powrócił rodzinne strony i wstąpił do oddziału Józefa Kurasia „Ognia”. 
Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Szaflarach i Łopusznej oraz zniszczeniu mleczarni  
w powiecie limanowskim. Koniec wojny zastał go w stopniu st. sierż. Odzn.: Krzyżem Walecz-
nych i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Waksmundzie. [ZKRPiBWP NS, B 319/623]

BRYJA JÓZEF, ur. 15 III 1907, Gronków, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Magdaleny 
Rychtarczyk; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie ojca. Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, skąd po okresie 
unitarnym przekazano go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 15 III 1931 powrócił 
do pracy w rolnictwie. 2 lata później zawarł związek małżeński z Marią Chrobak, z którą miał  
3 dzieci. Zmob. 6 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wznoszenia umocnień polowych na grani-
cy słowackiej. Z chwilą wybuchu wojny to tam właśnie przeszedł chrzest bojowy. Podczas póź-
niejszych walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV B Mühlberg 
(nr jeniecki 5909/IV B), gdzie podczas wykonywania wyznaczonych mu obowiązków, nabawił 
się zapalenia nerek. Umieszczony w szpitalu w Magdeburgu, skąd po podleczeniu przewiezio-
no go w 1942 do stalagu XXI A Schildberg. Tu stanął przed komisją lekarską, która zwolniła 
go do domu, z powodu niezdolności do wszelkich prac. Po przybyciu do domu, rodzina umie-
ściła go w nowotarskim szpitalu, gdzie był poddany dalszemu leczeniu. Po odzyskaniu zdrowia 
pracował w swoim gospodarstwie. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
17 VI 1986 i spoczywa na cmentarzu w Szaflarach. [ZKRPiBWP NS, B 320/189]

BRYJKA JAN, ur. 14 VII 1906, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Wincentego i Mał-
gorzaty Dobrzyńskiej, żonaty, miał 4 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk o Przemyśl dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w tamtejszym obozie przejściowym, skąd wywieziono go do stalagu. Tam też zm. ok. 1942. 
[ZKRPiBWP NS, B/50/273]

BRYNDOL BRONISŁAW, ur. 23 VII 1911, Olszyny, pow. gorlicki, zam. w Rzepienniku 
Biskupim, s. Dominika i Ludwiki Brataniec; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do bON 
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„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk zaginął w nieznanym miejscu i czasie. 
Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 7 VIII 1960 uznany został za zm. z dniem 
31 XII 1946 [SPGorl.,Ns 300/60]

BRYNIARSKI KAZIMIERZ, ur. w 1907, Stary Sącz, pow. nowosądecki, tam zam. (ul. 
Krakowska 90); kpr. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą 
wyruszył na front do Rytra. Jego wrześniowy szlak jest nieznany. Podczas okupacji aresztowa-
ny przez Niemców i wywieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zm. [ZKRPiBWP NS, Materiały historycz-
ne, t. 52; relacja Eugeniusza Szewczyka]

BRYNIARSKI WŁADYSŁAW, ur. 31 I 1911, Nowy Targ, s. Bartłomieja i Tekli Zbo-
rowskiej; strz. rez., rolnik. Służbę wojskowa pełnił od IX 1934 do IV 1936 w 2 psp w Sanoku. 
Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński z Marią Kantorek. Zmob. 24 VIII 1939 do 7 ks  
1 psp, z którą wyruszył na front pod Muszynę. Ranny pod Szymbarkiem, dostał się 7 IX do nie-
woli niem. Od 6 XI 1939 przebywał w szpitalu im. Kopernika w Krakowie, skąd wywieziono 
go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 17669/XVII A). Przeniesiony następnie do 
stalagu V D Strasburg, a później do stalagu VII A Moosburg. Z tego ostatniego przekazano go 
do obozu pracy (nr jeniecki 1797). Tam też odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk ame-
rykańskich, po czym wstąpił do bw armii amerykańskiej. Po zakończeniu służby wojskowej  
w 1947 powrócił do kraju. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Odznaka Grun-
waldzka”. Zm. 16 XI 1995 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, B 649/576; 
APK, PCK 19, Lista szpitala im. Kopernika w Krakowie]

BRZEŃ ANTONI, ur. 15 VI 1914, Chyszówki, pow. limanowski, s. Wojciecha i Ma-
rii Węgrzyn; st. strz. rez., stolarz. Ukończył szkołę powszechną, po czym od 1926 służył  
u zamożnych gospodarzy. Powołany 5 IV 1937 do służby wojskowej w 3 ks 2 psp w Sanoku, 
skąd kierowano go 1 IX 1939 do szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent w stopniu st. strz.
przeszedł 2 III 1938 do kgosp na taborzystę, po czym 13 X 1938 odszedł do rez. Zawezwany 
w III 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia, które odbywał w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do ks  
1 psp, skąd przekazano go ktab. Po umundurowaniu przewieziono nas do Bielska. W nocy  
3 września rozpoczęliśmy walkę z wrogiem, gdzie zostaliśmy rozbici przez wojska hitlerow-
skie. Poczym wycofywaliśmy się. Pod Kraśnikiem zostaliśmy zajęci przez wojska hitlerowskie.  
W niewoli przebywał do 20 XI, po czym zbiegł. Po powrocie do domu pracował jako wy-
robnik u zamożnych gospodarzy. Zaprzysiężony 3 III 1940 przez d-cę plutonu Szymona 
Judkę, w obecności Jana Judki (który został zamordowany w 1944 wraz z jego bratem przez 
gestapo w Nowym Sączu) w szeregi ZWZ, gdzie był żołn. placówki „Dwór”. W 1943 zawarł 
związek małżeński z Anną Kosmal, z którą miał 7 dzieci. Po zakończeniu okupacji pracował 
w nowosądeckim Zarządzie Wodnym, a od 1950 w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Produk-
cji Elementów Budowlanych w Dobrej. Zm. 14 I 1985 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. 
[ZKRPiBWP NS, B 334/228; Książeczka wojskowa nr C 0760816]

BRZESKI JÓZEF, ur. 11 I 1904, Mystków, pow. nowosądecki, tam zam., s. Szczepana  
i Katarzyny, ż. Aniela Kochonisz, miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły 
powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1925 
do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył w VII 1928. Zmob. 24 VIII 1939 do 
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. W dniu  
6 IX podczas walk pod Wawrzką, został ciężko ranny odłamkiem granatu w nogi. W takim też 
stanie dostał się do niewoli niem. Umieszczony w słowackim szpitalu w Bardejowie, ze złama-
ną prawą kością udową, skąd prawdopodobnie po wyleczeniu powrócił do domu. [APK, UW II, 
Deklaracje...; SGGrybów, Zg 3/46; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 13]

BRZĘK WOJCIECH, ur. 4 IV 1922, Szalowa, pow. gorlicki, s. Franciszka i Wiktorii Szu-
ry; strz. rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego póź-
niejsze losy są nieznane. [Relacja Stanisława Wojtasa]
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BRZOZIŃSKI LUCJAN, ur. 22 XI 1913, Czeladź, woj. śląskie, s. Jana i Marianny; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp. Podczas walk pod Sądową Wisznią był prawdopodobnie 
ranny. Innych danych brak. [APK, PCK 24, Lista poszukiwanych...poz. 248]

BUBIAK, imię nieznane, strz. We IX 1939 żołnierz bON „Gorlice”. Poległ podczas walk  
w Krościenku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

BUCZAŃSKI JAN, ur. 24 I 1912, Sokół k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta), s. Andrzeja  
i Tekli Niemiec; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
ojca, a następnie przez 2 lata w cegielni. W 1927 rozpoczął naukę stolarstwa w zakładzie Fran-
ciszka Gubały, uczęszczając równocześnie do gorlickiej Szkoły Zawodowej. Powołany do służby 
wojskowej, którą pełnił od IV 1934 do IX 1935. Po przejściu do rez. pracował w kopalnictwie 
naftowym. Powołany w IV 1939 w szeregi ON i skierowany na miesięczne przeszkolenie wojsko-
we. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice” i przekazany do wzmocnienia Straży Granicznej  
w Koniecznej. Z chwilą wybuchu wojny, w wyniku nieprzyjacielskiego uderzenia i rozbiciu pol-
skiej obrony, wycofał się przez Przemyśl do Stryja. Tam wcielono go do napotkanego oddziału 
WP, w szeregach którego kontynuował marsz po Stanisławów. Tam też dostał się do niewoli sow. 
Po szczęśliwym odzyskaniu wolności, skierował się w stronę Gorlic. Zatrzymany w Sanoku przez 
niem. patrol żandarmerii i umieszczony w tamtejszym obozie przejściowym. Po 2-tygodniowym 
pobycie został zwolniony, dzięki interwencji dyrektora kopalni ropy naftowej i 10 X 1939 po-
wrócił do domu. Okres okupacji spędził w zakładzie wydobywczym ropy naftowej jako stolarz.
Również to zajęcie wykonywał po zakończeniu wojny. Odzn.: Srebrnym i Brązowym Krzyżem 
Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką jubileuszową „Za długo-
letnią pracę w górnictwie”. Zm. 27 I 1990 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS,  
B 349/376; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 319; świadek Jana Zimowskiego]

BUCZEK FRANCISZEK, ur. 28 III 1913, Roztoka Ryterska, pow. nowosądecki,  
s. Tomasza i Marii, żonaty od 13 XI 1941 ze Stefanią Maślanką. Naukę w szkole powszech-
nej podjął w 1922, którą jednak zmuszony był przerwać po ukończeniu 2 klas, ze względu 
na ciężkie warunki materialne rodziny. Odtąd pracował w gospodarstwie swojego ojca. Po 
ukończeniu 15 lat znalazł zatrudnienie w charakterze robotnika leśnego w lasach hr. Stad-
nickiego. Powołany 16 III 1938 do odbycia służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył na front pod Grybów. W czasie walk pod Lwowem, dostał się 18 IX do niewoli 
niem. Konwojowany pieszo do obozu przejściowego w Jarosławiu, stamtąd wieziony trans-
portem kolejowym do stalagu, uciekł w Tuchowie, po czym powrócił do domu. Tu przez 
okres okupacji pracował w lesie, wycinając między innymi pod przymusem drzewa. Po za-
kończeniu wojny kontynuował swój zawód, pracując w lasach gminy Piwniczna i Żegiestów, 
a od 1950 w Nadleśnictwie Rytro. Stamtąd też przeszedł w 1962 na rentę, spowodowaną 
złym stanem zdrowia. Zm. w VIII 1990 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej-Zdroju. 
[ZKRPiBWP NS, B 678/609]

BUCZEK JÓZEF, zam. w Ochotnicy Górnej (nr domu 41), pow. nowotarski; strz. Zmob. 
W VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w kierunku Łącka wraz z kmarsz. Podczas 
walk pod Lwowem, dostał się do niewoli niemieckiej. Innych danych brak. [Świadek Józefa Czajki]

BUCZEK JÓZEF, ur. w 1908, Roztoka Ryterska, pow. nowosądecki, tam zam; strz. rez., 
rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk był prawdopo-
dobnie ranny, względnie poważnie zachorował, bowiem przebywał w szpitalu epidemiologicz-
nym w Rzeszowie. Innych danych brak. [APK; PCK 19, Lista..., szpital Rzeszów, poz. 15]

BUDA, imie nieznane, ppor. rez., prawdopodobnie nauczyciel. Zmob. w VIII 1939 do  
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy, jako d-ca  
1 plutonu. Jego dalsze losy są nieznane.

BUDACZ SZYMON, st. strz. pochodzący z Dobrej, pow. limanowski. Zmob. 25 VIII 
1939 do bON „Limanowa”, po czym wyruszył na front. Swój udział w wojnie obronnej zakoń-
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czył pod Lwowem, skąd po kapitulacji WP rozpoczął powrót do domu. Podczas przekraczania 
Sanu dostał się do niewoli niem. i prawdopodobnie osadzony w stalagu. Jego dalsze losy są 
nieznane. [Świadek Józefa Kołodzieja]

BUDAJ JAN, ur. 8 V 1916, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Lorczak; strz., 
drwal. Ukończył szkołę podstawową. Mając 19 lat rozpoczął pracę w muszyńskim Zakła-
dzie Przetwórstwa Drzewnego, przerwaną powołaniem go 23 III 1938 do służby wojskowej  
w 1 kckm 1 psp. W czasie jej trwania wybuchła wojna. Po ponownym złożeniu wojskowej 
przysięgi przydzielony został do zwiadowców konnych i wysłany na front do Regetowa. Pod-
czas walk pod Jarosławiem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w tamtejszym obozie przej-
ściowym, skąd 25 X 1939 zbiegł i powrócił do domu. Niespełna 3 miesiące później został wyty-
powany do przymusowych robot w Rzeszy i poddany w Krakowie gruntownemu przebadaniu. 
Jednak tamtejsza komisja lekarska uznała go za niezdolnego do ich wykonywania, ze względu 
na stan zdrowia. Po otrzymaniu stosownego zaświadczenia powrócił do miejsca zamieszkania 
i podjął pracę w branży drzewnej. Przeniesiony w 1941 do Nadleśnictwa Muszyna, gdzie przez 
3 lata był kowalem. W obliczu zbliżającego się frontu, zabrano go do prac fortyfikacyjnych 
i zmuszono do kopania rowów strzeleckich. Tam też w I 1945 odzyskał wolność. Po zakończe-
niu okupacji pracował jako cieśla, przy odbudowie zniszczonego przez Niemców tunelu w Że-
giestowie. Po ukończeniu tych prac, w latach 1947-1948 był zatrudniony w tartaku, a następ-
nie powrócił do Nadleśnictwa Muszyna, jako drwal. Stąd też w 1976 przeszedł na emeryturę. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 III 1991 i spoczywa na cmentarzu 
w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, B 473/404; tamże Koło Muszyna]

BUDZ FRANCISZEK, ur. 5 VI 1909, Bukowina Tatrzańska, pow. nowotarski, s. Michała 
i Agaty Gut; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował w gospodar-
stwie rodziców. Powołany w X 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą następnie kontynu-
ował do 1 X 1932 w b. KOP Krzemieniec, jako strzelec ckm. W 1934 zawarł związek małżeński. 
Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wie-
liczki. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 19 IX w Lasach Janowskich, skąd po rozbiciu 
oddziału powrócił do domu ok. 12 X. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w XI 1993  
i spoczywa na cmentarzu w Bukowinie Tatrzańskiej. [ZKRPiBWP NS, B 631/474]

BUDZ MICHAŁ, ur. 29 XI 1903, Kawęczyn, pow. dębicki, zam. w Nowym Sączu, ul. Na-
wojowska 50, s. Franciszka i Marii Suchankiewicz; strz. rez. W dniu 28 II 1927 zawarł związek 
małżeński z Janiną Zofią Grucą, z którą miał 2 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. W czasie działań wojennych poległ w nieznanych okolicznościach pod Ra-
domyślem n. Sanem. [APNS, Lista PCK; PŚM, Księga ślubów, t. 6, s. 112/27; APNS, AmNS I 357, S. 1233]

BUDZYN JÓZEF, ur. 5 XII 1916, Bukowiec, pow. nowosądecki, tam zam., s. Piotra  
i Anny Zięciny; strz., rolnik. Powołany do służby wojskowej od III 1939 w 1 psp. Po wybuchu 
wojny wyruszył na front w rejon Krynicy. Podczas walk w okolicach Sądowej Wiszni zajął wraz 
z oddziałem pozycje obronne w niewielkim lesie. Podczas wymiany ognia Niemcy, nie mogąc 
sobie poradzić z obrońcami, podpalili zagajnik, a wyskakujących z niego żołnierzy brano do 
niewoli. Jednak wśród tych, którzy w ten sposób ocalili życie jego nie było, co wskazuje na to, 
że wcześniej musiał polec lub został ciężko ranny, a później padł pastwą płomieni. [SGCięż.,  
Zg 6/47; SGCięż. Sp 56/48 i 86/48; relacja s. Józefa]

BUDZYN MICHAŁ, ur. 26 VI 1911, Bukowiec, pow. nowosądecki, s. Jana i Karoliny 
Fydy, ż. Antonina; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Młodość spędził pracując na roli. Powołany 2 XI 
1934 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą ukończył w V 1935. 
Zawezwany 2 lata później na 3-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Ponownie 
powołany w XI 1938 do tegoż samego pułku i skierowany do udziału w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do b. asystencyjnego nr 55, z którym wyruszył na 
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front do Krakowa. Podczas walk jego oddział został rozbity pod Janowem Lubelskim. Zdol-
nych do walki żołnierzy wcielono do nowo sformowanej 24 B, która usiłowała wydostać się 
z okrążenia. W czasie jednej z ponawianych takich prób, został ranny odłamkiem w rękę. 
Umieszczony wraz z innymi poszkodowanymi w napotkanej leśniczówce i pozostawiony 
bez jakichkolwiek leków i opatrunków, jedynie pod opieką sióstr Czerwonego Krzyża. Jed-
nak Niemcy w chwili wejścia na ten teren nie przejawiali żadnego zainteresowania polskimi 
poszkodowanymi. W obliczu stale pogarszającego się stanu zdrowia swoich podopiecznych, 
kobiety aby zmniejszyć cierpienia żołnierzy, zaczęły monitować u agresora, aby im udzielono 
należnej pomocy medycznej. W rezultacie tych interwencji Niemcy przewieźli ich autami do 
obozu przejściowego, mieszczącego się w koszarach byłego 8 puł w Krakowie-Dąbiu, gdzie 
spisano ich personalia i podzielono na stosowne kategorie. Jego jako rolnika zwolniono z obo-
zu, po czym powrócił do domu. Tu nadal się leczył, po czym pracował w swoim gospodarstwie. 
Zm. przed 1987 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, B 531/681; ZIW Nowy Sącz, 
Karta inwalidy Gorlice, nr 5]

BUGAJSKI FRANCISZEK, ur. 2 II 1913, Dąbrówka Szczepanowska, pow. tarnow-
ski; kpr. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Poległ 7 IX podczas walk  
w rejonie Libuszy. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym Gorlice-Glinik Mariampolski, gdzie 
został ekshumowany po zakończeniu wojny. [pr. zbiorowa, Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych  
w II wojnie światowej. T. I cz. 1: Żołnierze Września (A–M), Pruszków 1993, s.115; P1P, s. 130, poz. 3]

BUGAJSKI JAKUB, ur. 4 VII 1899, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Antoniego i Marii 
Liszki; kpr. rez. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w 1917 do 20 austriackiego pp, z którym wyruszył na front wło-
ski. Po rozpadzie monarchii austriackiej, wstąpił do kkm 1 psp, po czym udał się w XI 1918 
na front ukraiński. Następnie brał udział w wojnie z Rosją Sowiecką. Do rez. przeszedł w XI 
1921. Po powrocie do domu ożenił się i powrócił do pracy na roli. Zmob. 25 VIII 1939 do  
2 k. bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk dostał się  
w Przemyślu, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd po 6 tygodniach 
zbiegł i powrócił do domu. W VI 1941 wstąpił w szeregi ZWZ po zaprzysiężeniu przez Włady-
sława Wróbla. Tu pod pseud. „Dąb” był członkiem piątki, którą dowodził Antoni Młynarczyk. 
W 1944 z polecenia dowództwa przeszedł do oddziału Wojskowej Służby Ochrony Powstania, 
dowodzonej przez Franciszka Tomaszaka z Limanowej. Po zakończeniu okupacji pracował  
w kilku spółdzielniach pracy jako cieśla, a ostatnie 10 lat w Nadleśnictwie Państwowym. Zm. ok. 
1970 i spoczywa na cmentarzu w Starej Wsi. [ZKRPiBWP NS, B 21/40; świadek Franciszka Pałki]

BUGAJSKI JAN, ur. 17 VIII 1908, Lipowe, pow. limanowski, s. Franciszka i Wiktorii 
Stanisz; strz. rez., malarz. Po uzyskaniu podstawowego wykształcenia, rozpoczął w 1925 pry-
watną praktykę w zawodzie malarskim, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. 
Powołany w XI 1929 do służby wojskowej, którą pełnił do IX 1931. W 1933 otworzył swój 
prywatny zakład malarski. W 1937 zawarł związek małżeński z Ludwiką Bogdańską. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do 
Krakowa. Ranny w pierwszych dniach wojny w Bronowicach k. Krakowa, dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w krakowskim obozie przejściowym Kobierzyn, skąd zbiegł w XI 1939  
w obawie przed wywiezieniem do Rzeszy. Po powrocie do domu pracował dalej w swoim za-
wodzie. Po zaprzysiężeniu w 1940 przez plut. S. Mamaka pseud. „Rzeka”, stał się żołn. ZWZ 
(późń. AK), gdzie służył pod pseud. „Socha”. Po zakończeniu okupacji kontynuował wyuczony 
zawód w swoim prywatnym zakładzie, a po jego zamknięciu przez miejscową administra-
cję, został pracownikiem Podhalańskiej Spółdzielni Pracy. W 1965 przeszedł do Rejonowej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 X 1983 i spoczywa na cmentarzu w Li-
manowej. [ZKRPiBWP NS, B 376/197]
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BUGAJSKI, imię nieznane, pochodził ze Starej Wsi, pow. limanowski, ż. Anna; strz. rez. 
Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front do Tylmanowej. Pod-
czas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu i zatrudniony przy pracach ziem-
nych. Podczas ich wykonywania najechały na niego wózki wyładowane ziemią. W wyniku 
tego wypadku doznał złamania ręki oraz nabawił się przepukliny. Zm. w 1964 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, B 373/200]

BUGARA FRANCISZEK, ur. 1 X 1904, Nowy Sącz, s. Józefa i Brygidy Santog; kpr. rez. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Szkole Przemysłowej. Powołany jesienią 
1926 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą ukończył jesienią 1928. 
Zmob. 15 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas walk, dostał się pod Lwowem do niewoli niem. W czasie przewożenia 
jeńców do Rzeszy zbiegł z transportu i powrócił do domu. Tu rozpoczął 1 XII 1939 pracę w kolej-
nictwie, wstępując jednocześnie do ZWZ. Posiadając nielegalnie radioodbiornik, prowadził stały 
nasłuch radiowy. Wskutek zdrady i przeprowadzonej u niego 2 IV 1942 rewizji, odnaleziono ra-
dio, a jego aresztowano. Osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd 25 V 1943 przewieziono go 
do Tarnowa, a następnie 10 VII 1943 do Krakowa. Wywieziony transportem z 15 X 1943 do KL 
Gross-Rosen i umieszczony w bloku 4 komando Landeshut (nr obozowy 46736), gdzie 2 V 1945 
odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk sow. Do domu powrócił 28 V 1945. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 20 IV 1985 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 383/240; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 15]

BUGNO FRANCISZEK, ur. 26 IV 1909, Gorlice, s. Andrzeja i Anny Szaty; strz. rez., 
maszynista PKP. Ukończył szkołę podstawową. Powołany 17 IV 1931 do służby wojskowej  
w 6 psp w Samborze, którą zakończył we IX 1932. Po przejściu do rez. rozpoczął pracę  
w gorlickiej rafinerii. Zmob. 15 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front do 
Gładyszowa. Podczas walk o Lwów dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony prawdopo-
dobnie w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 29 IX przetransportowano go do Gorlic. Tu 
jako jeniec pracował na swoim przedwojennym stanowisku. Po zakończeniu okupacji był tam 
nadal zatrudniony, stamtąd w 1974 odszedł na emeryturę. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz odznakami: „10 Lat w Służbie Narodu” i „20 Lat w Służbie Narodu” (dla czł. ORMO). 
Zm. 25 IV 1993 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, B 516/542; ZKRPiBWP Koło 
Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 427]

BUJAK ZYGMUNT, ur. 27 VIII 1912, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Józefa i Rozalii 
Król; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował dalszą naukę w pry-
watnym zakładzie stolarskim. Po jej ukończeniu pracował dorywczo w wyuczonym zawodzie. 
Powołany 25 III 1935 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, która kontynuował od IX 1936  
w plutonie łączności, po czym przeszedł do rez. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia woj-
skowe do macierzystej jednostki, w trakcie których, brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
15 VIII 1939 do 9 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Po rozbiciu jego oddziału pod Kro-
snem, w szeregach zaimprowizowanej kompanii szturmowej dotarł pod Lwów. Podczas walk 
o to miasto dostał się do niewoli niem., w czasie ataku niem. kawalerii i jednostki motoro-
wej. Ubezpieczał wówczas wraz z 4-osobową czatą wycofujące się własne oddziały. Osadzony  
w zaimprowizowanym obozie polowym w Młynach, skąd zbiegł. Po powrocie do domu pra-
cował w firmie drogowej „Wiano”, a od 1942 w magazynach „Kłosu”. Po zakończeniu okupacji 
jako stolarz wykonywał między innymi ławki dla uczniów szkoły powszechnej w Limanowej. 
Od 1949 był zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego – Stolarnia w Dobrej, a od 
1955 w GOM Limanowa. Następnie przeszedł do Spółdzielni „Podhale” w Limanowej, skąd  
w 1974 odszedł na rentę inwalidzką. [ZKRPiBWP NS, B 533]

BUKOWIEC JAN, ur. 27 V 1907, Wronowice, pow. nowosądecki, zam. w Świdniku  
(nr domu 48), s. Magdaleny, ż. Józefa; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
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bON „Nowy Sącz” (dokumenty PCK podają 21 pal), z którą wyruszył na front pod Hutę k. Kry-
nicy. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
VI A Hemer (nr jeńca 5845), zwolniony 10 IX 1940 do pracy przymusowej w Münster. Nadesłał 
ostatni list z Niemiec w I 1945, po czym wszelki ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Powia-
towego w Nowym Sączu z 10 XII 1957 uznany został za zm. z dniem 9 V 1948. [SPNS, Ns 1461/57]

BUKOWIEC JAN, zamieszkały w Krosnej, pow. limanowski; szer. rez., rolnik. We IX 
1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Durbasa]

BUKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 2 VIII 1909, Krynica, pow. nowosądecki, s. Mariana 
Józefa i Marii Migacz; strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1930-1931 w 1 psp. Zmob.  
24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Podczas walk ranny, dostał się w Lasach Janowskich do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł, po czym powrócił do domu. Tu z powodu kłopo-
tów zdrowotnych, leczył się do końca wojny. [ZIW NS, B 359]

BUKOWSKI STANISŁAW, ur. 19 I 1909, Nowe Bystre, pow. nowotarski, s. Kazimierza  
i Anny Tylki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie swoich rodziców. Powołany 10 IV 1932 do służby wojskowej w 26 b. KOP Wołyń, którą 
pełnił do 10 III 1934. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, został wcielony do nowo powstałego 
b. obsadzającego Dniestr na linii Żurawno–Żydaczów. Podczas pełnienia tej służby, dostał się 
18 IX w Tłumaczu, do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd wywieziono go 
do obozu NKWD Oranki i umieszczono w starych stajennych pomieszczeniach. Stamtąd po 
2-miesięcznym pobycie (XI 1939) przewieziono go do Brześcia n. Bugiem i przekazano w dro-
dze wymiany jeńców stronie niem. Umieszczony w stalagu VI F Bocholt, skąd po zwolnieniu  
z niewoli w V 1942 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wysłany do przymuso-
wych prac w Schönewalde i Querfurt (k. Lipska), gdzie doczekał wolności. Do kraju powrócił  
w lipcu 1945. Zm. 24 III 2001. [ZKRPiBWP NS, B 773/797]

BUKOWSKI STANISŁAW, ur. 28 IV 1912, Kościelisko, pow. nowotarski, s. Walentego 
i Marii Słodyczki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 8 IV 1934 do służby wojskowej w 3 psp 
w Bielsku, którą ukończył 20 IX 1935. Zawezwany 20 VIII 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, 
w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Po ich ukończeniu 30 XI 1938 powrócił do 
domu. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w kierunku Grybowa. Pod-
czas walk pod Birczą, ranny w głowę odłamkiem pocisku artyleryjskiego i z przestrzelonym 
prawym ramieniem, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd 
miesiąc później zbiegł, w obawie przed wywiezieniem do stalagu. Po powrocie do domu za-
warł w 1940 związek małżeński z Janiną Fąfrową. Przez całą okupację, a następnie w okresie 
powojennym pracował na roli. Zm. 22 I 1997 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKR-
PiBWP NS, B 395/679]

BULANDA MICHAŁ, ur. 24 IV 1916, Mordarka-Szarysz, pow. limanowski, s. Jana  
i Marii Szewczyk, od 1939 ż. ze Stefanią Skoczylas; kpr., muzyk. Żołn. służby stałej, grający 
na klarnecie w orkiestrze 1 psp. W czasie działań wojennych wraz z częścią orkiestry prze-
kroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komarom, skąd w 1940 po zwolnieniu, 
powrócił do domu. Zm. w 1976 we Wrocławiu. Innych danych brak. [APŚM, Księga zapowiedzi, 
poz. 1/1939; KLc]

BULIK JAN, ur. 20 X 1897, Niedźwiedź, pow. limanowski; plut. rez. Prawdopodobnie  
w VIII 1939 ochotniczo wstąpił w szeregi ON „Limanowa”, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Wywieziony do obozu w Uz-
bekistanie, gdzie 26 VII 1942 zm. w miejscowości Kenimech i tam został pogrzebany, CW, gr 
163–2. [ŻPSZZ, t. 3, s. 345, P. Żaroń, Wykaz cmentarzy…, 113]
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BULISZAK JAN, ur. 26 X 1909, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Wincentego i Katarzyny 
Miczalskiej; strz. rez., robotnik. Powołany 5 IX 1930 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, po czym 
3 III 1931 przekazano go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 25 IX 1932. Rok później 
zawarł związek małżeński z Marią Paluszek, z którą mieli 3 dzieci. Powołany 3 VII 1939 na 
ćwiczenia rez. do 1 psp i skierowany do wznoszenia umocnień polowych w Hucie. Po powro-
cie do Nowego Sącza przydzielony 28 VIII 1939 do 55 b. asekuracyjnego, z którym wyruszył 
na front do Krakowa-Kobierzyna jako goniec. Podczas walk dostał się w okolicach Lublina, 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Łańcucie, skąd miał być wywieziony 
do stalagu. Zbiegł z transportu jenieckiego w Tarnowie, po czym powrócił do domu. Postano-
wieniem prezydenta Polski z dnia 18 IV 2001 został awansowany do stopnia ppor. rez. Odzn. 
„Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II kwartale 
2002 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, B 405/841; tamże Koło Muszyna]

BULISZAK LUDWIK, ur. 24 VI 1910, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Antoniny 
Przybylskiej; strz. rez., listonosz. Służbę wojskową rozpoczął 19 III 1932 w 4 psp w Cieszynie  
i kontynuował ją do III 1934 w 4 b. KOP „Dederkały”. Powołany w V 1939 w szeregi ON, gdzie prze-
chodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł, po czym powrócił do domu. Postanowieniem prezy-
denta Polski z dnia 14 II 2001 został mianowany ppor. w stanie spoczynku. [ZKRPiBWP NS, B/576]

BUNDA JÓZEF, ur. w 1907, Zubsuche, pow. nowotarski; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp z którym wyruszył na front. Świadek śmierci Józefa Furtaka. Innych danych brak.

BURCZY ROMAN, ur. 15 VIII 1900, Ossala, pow. staszowski, zam. od 1 I 1932 w Nowym 
Sączu, ul. Węgierskiej 45, s. Jana i Franciszki Więcek, ż. Natalia; st. sierż. służby stałej. Z chwilą 
wybuchu wojny wyruszył na front w szeregach 1 psp. Podczas walk ranny, dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w Szpitalu Powszechnym w Przemyślu, a następnie w Tarnowie, skąd 6 XI 
1939 przewieziono go do szpitala wojskowego mieszczącego się w krakowskiej w klinice położni-
czej przy ul. Kopernika 23. Aresztowany 22 II 1942 przez gestapo za przynależność do ZWZ oraz 
kolportaż prasy podziemnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Stąd wywieziono go trans-
portem z dnia 15 VI 1942 do KL Auschwitz (nr obozowy 39507), gdzie też 20 VII 1942 zm. [SGNS, 
Zg 514/46; APK, Lista rannych...; APNS, SPGNS, poz. 148;] Księga Pamięci..., t. 2, s. 1158 i 1171; Straty osobowe…]

BURCZYK MIECZYSŁAW RYSZARD, por. rez. We IX 1939 dowódca kompani „Biecz” 
w bON ”Gorlice”. Innych danych brak.

BURDACKI JAN, ur. 18 XI 1908, Długołęka, pow. nowosądecki, s. Władysława i Janiny, 
żonaty od 1932, miał 3 dzieci; strz. rez., rolnik. Od 3 roku życia zamieszkiwał w Trzetrzewinie, 
dokąd przenieśli się jego rodzice. Tam też ukończył 2 klasy szkoły powszechnej, po czym pra-
cował w gospodarstwie rodziców. Powołany 5 III 1929 do służby wojskowej, którą pełnił do 
10 IX 1930. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk został ranny 15 IX w okolicach Janowa Lubelskiego. 
Odwieziony do pobliskiego szpitala, gdzie też wraz z całym personelem dostał się do niewo-
li niem. Po częściowym powrocie do zdrowia zbiegł z niego, w obawie przed wywiezieniem 
go do stalagu. W czasie drogi powrotnej zatrzymany w Tarnowie przez patrol żandarmerii 
niem. i osadzony w tamtejszym obozie przejściowym Mościska. Stamtąd przy pomocy rodziny 
zbiegł. Po powrocie do domu ponownie trudnił się rolnictwem. W 1947 objął połemkowskie 
gospodarstwo w Muszynce, w którym pracował do końca życia. Zm. 2 XI 1994 i spoczywa na 
cmentarzu w Muszynce. [ZKRPiBWP NS, B 645/524]

BURDEL WŁADYSŁAW, ur. 25 III 1912, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Sebastiana 
i Katarzyny Stachury; strz. rez., szewc. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej, rozpoczął 
naukę szewstwa u prywatnego rzemieślnika, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodo-
wej, po ukończeniu której pracował w wyuczonym zawodzie. Powołany 16 III 1935 do służby 
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wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą ukończył 25 X 1936. W 1938 zawezwany na ćwiczenia rez. 
do 1 psp, w ramach których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po 
czym wyruszył na front w okolice Krynicy. Podczas walk o Lwów dostał się 19 IX do niewoli 
niem. W czasie pieszego konwoju do obozu przejściowego zbiegł i powrócił do domu. Przez 
cały okres okupacji pracował jako szewc w swoim zakładzie. Po jej zakończeniu był zatrudnio-
ny w Wielobranżowej Spółdzielni w Mszanie Dolnej, skąd w 1986 odszedł na emeryturę. Zm.  
6 IX 1988 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, B 646/329]

BURGIEL BŁAŻEJ, szer., pochodzący z Nowego Sącza. W 1939 służył w II b. 1 psp, 
z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Łabowej, w szeregach plutonu łączności. 
Wobec ciężkiej sytuacji frontowej w rejonie Mszany Dolnej, przemaszerował do Marcinkowic, 
skąd koleją przewieziony na front do Limanowej. Niebezpieczeństwo oskrzydlenia spowodo-
wało wycofanie oddziału do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Jego 
późniejszy szlak jest nieznany. Prawdopodobnie w okresie okupacji podpisał tzw. volkslistę, za 
co był karany po zakończeniu wojny. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Mariana Marchacza]

BURKAT JÓZEF, ur. 24 II 1913, Ropica Dolna, pow. gorlicki, tam zam., s. Józefa i Karo-
liny Tabor, ż. Kunegunda; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice” z którym wyruszył 
na front. Prawdopodobnie poległ podczas bitwy pod Krościenkiem, bowiem już później był 
niewidziany. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 8 III 1957 uznany za zmarłego 
z dniem 1 I 1947 [SPGorl, Ns 57/57]

BURNAGIEL WŁADYSŁAW, ur. 19 XII 1909, Tęgoborze, pow. nowosądecki, s. Piotra  
i Łucji; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodzi-
ców. Powołany 18 IX 1930 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, skąd 19 III 1931 przeniesiono 
go do 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd też 2 X 1932 przeszedł do rez. Zawezwany w VII 1938 
na 7-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Kobierzyna. Podczas 
walk w okolicach Krakowa ranny w głowę i piętę prawej stopy, dostał się 5 IX do niewoli 
niem. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, skąd 16 XII 1939 jako inwalida powrócił do domu.  
W 1942 wstąpił do BCh, gdzie służył pod pseud. „Jaskółka”. Odzn.: „Medal Zwycięstwa  
i Wolności 1945”, „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz „Odznaka Grunwaldzka”. Zm.  
13 XI 1988 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, B 418/333; Książeczka wojskowa  
nr 07541172; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy, koło Nowy Sącz]

BURNOS JÓZEF, ur. 11 VI 1909, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Franciszka i Ka-
tarzyny Stec; strz. rez., rolnik. Z powodu panującej w rodzinnym domu biedy, nie uczęszczał 
do szkoły, lecz zmuszony był służyć u zamożnych gospodarzy. Powołany 10 IV 1931 do służby 
wojskowej w 1 psp, po odbyciu której we IX 1932 powrócił do domu. W 1933 zawarł związek 
małżeński, po czym pracował w swoim gospodarstwie rolnym. Zmob. 24 VIII 1939 do macie-
rzystej jednostki i przydzielony do 1 kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył w okolicach Libuszy, skąd po rozbiciu oddziału powrócił 
do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 12 I 1995 i spoczywa na 
cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, B 420/556]

BURSA DANIEL, ur. 8 VII 1914, Spiska Stara Wieś, Słowacja, zam. w Zakopanem, ul. No-
wotarska 5, s. Franciszka i Klementyny; kpr., fryzjer. W służbie wojskowej od III 1938, podczas 
której ukończył szkołę podoficerską. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front jako d-ca dru-
żyny. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Umieszczony w którymś z obozów przej-
ściowych, skąd zbiegł i powrócił do domu. Tu jednak musiał się ukrywać ponad rok, z powo-
du poszukiwania go przez okupacyjne władze, z nieznanych mu powodów. Następnie pracował  
w swoim zawodzie w Zakopanem. Zabrany 24 VIII 1944 przez Niemców do wznoszenia umoc-
nień polowych w okolicach Miechowa, skąd zbiegł. Zatrzymany w czasie ucieczki w Krakowie  
i osadzony w więzieniu Montelupich, gdzie został poddany przesłuchaniom. Wywieziony trans-
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portem z dnia 25 VIII 1944 do KL Flossembürg, skąd 1 X 1944 przeniesiono go do komando 
Legelfeld (nr obozowy 27767). Tam też 23 IV 1945 odzyskał wolność, po czym wstąpił do Polskiej 
Kompani Wartowniczej w Norymberdze. Po zakończeniu służby wojskowej powrócił 21 X 1947 
do kraju. Zm. 20 III 1994 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, B 421/483]

BURSZTYN JÓZEF, ur. 17 VII 1914, Odrzechowa, pow. sanocki, s. Michała i Katarzy-
ny Hotulik; kpr. rez., kierowca. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał matce utrzymać 
rodzinę, bowiem w miedzyczasie zm. mu ojciec. Powołany 1 III 1936 do służby wojskowej  
w 3 ppLeg. w Jarosławiu, którą ukończył 15 IX 1937. Zmob. 1 IX 1939 do 4 ks 1 psp, po czym 
wyruszył na front pod Krzyżówkę k. Krynicy. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod 
Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału schronił się w Błażowej. Tu po zawarciu związku mał-
żeńskiego pracował jako kupiec, prowadząc własny sklep spożywczy. Po zakończeniu oku-
pacji powrócił do Nowego Sącza i podjął pracę kierowcy w Ubezpieczalni Społecznej. Po jej 
reorganizacji jeździł w Kolumnie Transportu Sanitarnego. Od 1957 pracował jako prywatny 
taksówkarz. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 4 IV 1997 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 1. [ZKRPiBWP NS, B 422/690]

BUSZEK JÓZEF, ur. 17 II 1903, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Ewy Orłow-
skiej; strz. rez., krawiec. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, zmuszony został przerwać 
dalszą naukę z powodu śmierci ojca, po czym pomagał matce w prowadzeniu gospodarstwa. 
Terminował w latach 1920-1923 u krawca w Nowym Sączu., jednocześnie uczęszczając do 
Szkoły Przemysłowej. Powołany w 1924 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 18 mie-
sięcy później. Po przejściu do rez., pracował w Muszynie, w wyuczonym zawodzie. Mając  
25 lat zawarł związek małżeński, po czym prowadził własne gospodarstwo rolne. Od 1938 był 
portierem w muszyńskim pensjonacie „Aleksandrówka”. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, 
gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe, a następnie wznosił umocnienia polowe na Krzyżów-
ce. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas walk w Lasach Janowskich został ranny odłamkami granatu. Opa-
trzony wcześniej przez sanitariusza, przy pomocy kolegów doszedł do punktu sanitarnego, 
gdzie miano mu usunąć odłamki pocisku, znajdujące się w jego ciele. W momencie rozpoczęcia 
operacji nastąpił nalot nieprzyjacielskiego lotnictwa, więc ją przerwano. Wyprowadzony przez 
lżej rannych kolegów na zewnątrz, gdzie umieszczono go w jakiś leju, powstałym po wybuchu 
bomby. Do owego polowego szpitalika już więcej nie powrócił, bowiem jedna z zrzuconych 
bomb zniosła go z powierzchni ziemi. W tej sytuacji przy pomocy kolegów rozpoczął powrót 
do domu. W czasie jego trwania został ograbiony z munduru wojskowego wraz z dokumen-
tami, w chwili przekraczaniu Sanu. Pozostały mu jedynie skrwawione spodnie, których na-
cjonaliści ukraińscy nie wzięli. W końcu po 3 tygodniach wędrówki, szczęśliwie powrócił do 
domu. Tu miejscowy lekarz dr Mściwujewski usunął z jego ciała część odłamków. Po podlecze-
niu zabrano go w 1940 do prac w Nadleśnictwie Muszyna. Wykonywał je przez całą okupację,  
a następnie kontynuował także w późniejszym okresie. Ze względu na stan zdrowia powrócił 
w 1953 do wyuczonego zawodu w muszyńskiej Spółdzielni „Poprad”. Jednak wskutek dalszego 
systematycznego pogorszenia się stanu zdrowia zmuszony został przejść w 1957 na rentę inwa-
lidzką. Zm. 5 II 1986 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, B 661/276]

BUTSCHER (BUCZER) ADAM, ur. 18 V 1904, Nowy Sącz, s. Antoniego i Kunegun-
dy Smolarek; kpr., rez. Związek małżeński zawarł 29 X 1932 z Jadwigą Stanek, z którą miał  
1 dziecko. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp. W czasie walk dostał się w nieznanych okolicznościach 
do niewoli niem. Po wyzwoleniu żołnierz 2 Korpusu Polskiego; w 1947 powrócił do Nowego 
Sącza. Kierownik Kancelarii Zarządu Miejskiego w Nowym Sączu. Zm. 1 VI 1973 i spoczywa 
na cm. komunalnym w Nowym Sączu (kw. 10). [APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1232; 
APŚM, Księga ślubów, t. 7, s. 75/120; B. Kołcz, P. Droździk, Nowy Sącz – jeśli zapomnę o nich… Cmentarz Komunalny 
w Nowym Sączu 1889–2014, Nowy Sącz 2014, s. 55]
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BUTSCHER (BUCZER) ZDZISŁAW, ur. 16 V 1914, Nowy Sącz, s. Ignacego i Józefy Ka-
mińskiej; st. strz., handlowiec. Gdy miał 3 lata, został sierotą, po czym umieszczono go w domu 
dziecka. Stamtąd też uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do Szkoły Handlowej. Prak-
tykę zawodową jako sprzedawca zdobywał w Spółdzielni Wojskowej 1 Pułku Strzelców Podha-
lańskich. Powołany 23 III 1938 do odbycia służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Z chwilą jej nastania wyruszył wraz z wojskiem na front pod Grybów. Podczas działań 
wojennych przekroczył 18 IX granicę państwowa. Internowany w węgierskim obozie Munkács, 
skąd w obawie przed wywiezieniem do stalagu zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupa-
cji był pracownikiem Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez (d. Warsztaty Główne PKP). Po 
zawarciu związku małżeńskiego pracował w latach 1945-1948 w gospodarstwie swojego teścia  
w Siedlcach. W IV 1948 został zatrudniony jako kierownik sklepu, a następnie magazynier  
w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nowym Sączu.  
W latach 1954-1957 był ponownie kierownikiem sklepu, tym razem w MHD. W 1961 skierowany 
został przez sądecki Urząd Zatrudnienia do pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń „VOKO”  
w Czechosłowacji. Po powrocie z kontraktu zagranicznego, pracował w prywatnym przedsię-
biorstwie remontowo-budowlanym, a następnie w Spółdzielni Pracy „Dunajec”. Ponownie wyje-
chał do Czechosłowacji, gdzie od 1965 był operatorem dźwigu w przedsiębiorstwie budowlanym 
„Pozemni Stavby” w Ostrawie. 1 IV 1980, w wieku 66 lat, przeszedł na emeryturę. Zm. 10 IX 
2000 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, B 530/814]

BYWALEC JAN, ur. 16 V 1909, Wola Skrzydlańska, pow. limanowski, s. Józefa i Jadwi-
gi Dobrzyckiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie rodziców. Wtedy też związał się z ruchem ludowym, zostając członkiem Koła Młodzieży 
Wiejskiej „Wici” w Skrzydlnej. Powołany 21 III 1931 do służby wojskowej w 1 psp, po czym 
skierowano go do szkoły podoficerskiej przy 5 batalionie telegraficznym w Krakowie. Jako jej
absolwent w stopniu st. strz. powrócił do swojej jednostki na stanowisko z-cy, a następnie d-cy 
drużyny łączności. W takim też charakterze przeszedł 20 IX 1932 do rez. Powołany 5 VII 1939 
na bezterminowe ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki i przydzielony do kgosp na 
stanowisko kucharza. Z jej wydzieloną częścią przebywał w okolicach Huty k. Krynicy, gdzie 
przygotowywał posiłki dla żołnierzy wznoszących umocnienia polowe. Z chwilą wybuchu 
wojny, tam też rozpoczął swój wrześniowy szlak bojowy. Podczas działań wojennych dostał się 
22 IX w okolicach Kołomyi do niewoli sow. Po rozbrojeniu i krótkotrwałym przetrzymywaniu 
w prowizorycznym obozie przejściowym odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. La-
tem 1943 wstąpił w szeregi AK – placówka „Dwór”, dowodzona przez Wiktora Lacha „Wilka”, 
gdzie używał pseud. „Jaworski”. Na mocy umowy scaleniowej polskiego podziemia, przekaza-
no go wiosną następnego roku do placówki BCh w Korzennej dowodzonej przez „Korzenia”. 
Brał udział w partyzanckich akcjach przejmowaniu zrzutów na Ćwilinie, wysadzenia z torów 
pociągu przez grupę „Śmiałego”, wypadu na stację kolejową w Kasinie wraz z oddziałem por. 
Krystyna Więckowskiego „Zawiszy”, w potyczce z ukraińską policją na drodze Porąbka–Skrzy-
dlna. Ponadto w jego domu znajdował się szpital dla rannych żołnierzy podziemia. Przez całe 
swoje życie pracował we własnym gospodarstwie. Zm. 18 V 1982 i spoczywa na cmentarzu  
w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, B 429/159 – kopia]

C

CABAŁA MIECZYSŁAW, ur. 23 XI 1914, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Małgorzaty Rosiek; kpr. służby stałej. Ukończył szkołę powszechną, po czym 15 VIII 1928 
ochotniczo wstąpił do orkiestry 1 psp, w celu nauki gry na instrumencie muzycznym. Po za-
kończeniu edukacji pozostał w wojsku jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy.  
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W połowie 1939 przeniesiony do kckm na stanowisko podoficera broni i w takim też charakterze 
wyruszył na front. Brał udział w walkach o Lwów, skąd po wydostaniu się z okrążenia, na rozkaz 
przełożonych, przekroczył granicę węgierską. Internowany od 23 IX obozie Nagycenk, skąd 4 III 
1940 zbiegł i przez Jugosławię przedostał się do Francji. Tu 4 IV 1940 wstąpił w szeregi wojska. Po 
awansie do stopnia plut. wysłany 12 IV 1940 na pozycje obronne w linii Maginota. Po klęsce so-
jusznika przekroczył 20 VI 1940 granicę szwajcarską, gdzie był internowany w obozie Pfäffikon
(kanton Zurych). Wykorzystując możliwość dalszej nauki, uczęszczał do szkoły ekonomicznej, 
po czym zdał maturę w Wetzikon. Po zakończeniu edukacji zbiegł z obozu, w celu przedostania 
się przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii. W trakcie jej trwania zatrzymany przez szwajcarską po-
licję i postawiony przed sądem, który skazał go na 3 miesiące więzienia. Po odbyciu kary, odesła-
no go ponownie do obozu. Stamtąd też 16 IV 1944 podjął udaną ucieczkę do Francji. Tu wstąpił 
do partyzantki operującej w rejonie Pont-de-la-Deule (?). Po wkroczeniu oddziałów alianckich 
na te tereny, wstąpił 26 IX 1944 do 1 DP gen. S. Maczka, gdzie dosłużył się stopnia sierż. Po zde-
mobilizowaniu z WP (rozkaz MON z dnia 12 II 1946) pozostał w Wielkiej Brytanii, skąd jednak 
rok później powrócił do Nowego Sącza. Tu 6 V 1947 podjął pracę w Powiatowo-Miejskiej Radzie 
Narodowej. W kolejnych latach był zatrudniony w Rejonowej Zbiornicy Jaj i Drobiu, Spółdziel-
ni Inwalidów i Nowosądeckich Zakładach Przemysłu Terenowego. Odzn.: Krzyż Walecznych 
(dwukrotnie), Krzyż Wojny, francuski „Croix des Combattants Volontaires”, Krzyż za Ucieczkę  
z Obozu, oraz: brytyjski „The War Medal 1939–1945”, „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”, me-
dal „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 XII 1992 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu, kw. 12. [ZKRPiBWP, C 3/464]

CABAŁA OLGA, p. Czachowska Olga.
CABAŁA STANISŁAW, ur. 30 IX 1907, Nowy Sącz, s. Andrzeja i Małgorzaty Rosiek, 

żonaty od 25 VI 1938 z Michaliną Dziurzyńską; plut. służby stałej, orkiestrant (puzonista).  
W czasie działań wojennych wraz z orkiestrą pułkową przekroczył granicę węgierską. Inter-
nowany w obozie Komárom, skąd po zwolnieniu w 1940, powrócił do domu. Zm. w 1957 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Innych danych brak. [APŚM, Księga 
zapowiedzi, poz. 4/38; KLc; SPNS, Ns 711/53]

CABAŁA WŁADYSŁAW, ur. 25 III 1914, Biczyce Górne, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Marii; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp. Po wybu-
chu wojny wyruszył w kierunku Grybowa w celu obsadzenia granicy słowackiej. Podczas walk 
pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w tamtejszym obozie przejściowym,  
z zamiarem wywiezienia do stalagu. W czasie przejazdu do Rzeszy, zbiegł w połowie X 1939  
z transportu w Tarnowie, po czym powrócił do domu. Po niespełna 3-miesięcznym pobycie  
w Trzetrzewinie, wyznaczono go do przymusowych prac w Rzeszy i wysłano do Krakowa  
w celu specjalistycznego przebadania. Wykorzystując chwilową nieuwagę pilnującego go straż-
nika zbiegł, po czym do końca okupacji ukrywał się. Po jej zakończeniu podjął pracę w nowo-
sądeckim Zarządzie Drogowym, a od 1950 był zatrudniony w Klęczańskich Kamieniołomach 
Drogowych. Stamtąd też w 1979 odszedł na emeryturę. Zm. 27 IV 1986 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu, kw. 18. [ZKRPiBWP NS, C/398/160]

CAŁEK STANISŁAW, strz. We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp z którą wyruszył na front. Poległ 
7 IX 1939 podczas bitwy w rejonie Libuszy. Spoczywa na cmentarzu wojennym Gorlice-Glinik 
Mariampolski, gdzie został ekshumowany po zakończeniu wojny. [ZKRPiBWP NS, Materiały histo-
ryczne; P1P, s. 130, poz. 4; KSp, s. 216]

CEBULA ANTONI, ur. 21 V 1906, Łącko, pow. nowosądecki, tam zam., s. Kazimierza  
i Zofii Koszut, żonaty; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asy-
stencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Janowem Lubelskim 
został ranny, po czym ślad po nim zaginął. [MP, 73]
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CEBULA JÓZEF, ur. 1 I 1904, Komorniki, pow. poznański; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. 9 IX poległ obok 
dworu Tyszkiewiczów w Woryni k. Kolbuszowej i tam też został pogrzebany przy parkowej 
kaplicy. [ZKRPiBWP NS, C 2/402; relacja Bolesława Twardowskiego]

CEBULA JÓZEF, szer. We IX 1939 żołn. 1 psp, poległy 9 IX w Raniżowie i spoczywający 
na tamtejszym cmentarzu kw. 35. [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 121]

CEBULA LUDWIK, ur. 9 VIII 1914, Gołkowice, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Ma-
rii Jodłowskiej; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 20 III do 20 VIII 1937 w 3 kckm  
1 psp, po czym na skutek reklamacji zwolniony do rez. Zmob. 15 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki, z którą wyruszył na front do Banicy. Podczas walk pod Brzuchowicami, dostał się 
18 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, celem wywiezienia do stala-
gu. W czasie transportu kolejowego do miejsca przeznaczenia, zbiegł w okolicach Bochni, po 
czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, C 475]

CEBULA MACIEJ, ur. 16 III 1908, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Filipa i Anny; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany wiosną 1939 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do budo-
wy umocnień polowych w Tylmanowej. Tam też w czasie prac dostał się w nieznanych obecnie 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII C Döllersheim (nr jeńca 405) 
skąd w 1941 zbiegł, a po powrocie do domu musiał się ukrywać. W 1944 wstąpił do oddziału 
leśnego 1 psp AK z przydziałem do 4 k., gdzie używał pseud. „Jaskółka”. Wraz z oddziałem brał 
udział w rozbrojeniu niem. placówki w Tylmanowej, rozbiciu magazynu zbożowego w Kro-
ścienku n. Dunajcem i zniszczeniu mostu pod Hubą. Zm. 17 VI 1979 i spoczywa na cmentarzu 
w Tylmanowej. [ZKRPiBWP NS, C 1/34; SPPpIIIRz NS, C 294]

CEBULA STANISŁAW, ur. 17 VI 1908, Gaboń, pow. nowosądecki, s. Józefa i Rozalii 
Platy, ż. Helena; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 prawdopodobnie do 1 psp i skierowany 
do wzmocnienia komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Podczas walk dostał się w miejsco-
wości Dorażne do niewoli sow. Umieszczony w obozie NKWD Równe-Lwów, gdzie pracował 
przy budowie drogi strategicznej Włodzimierz–Lwów. Z chwilą wybuchu wojny radziecko-
-niemieckiej w 1941 ewakuowany wraz z innymi jeńcami do obozu NKWD w Starobielsku. 
Stamtąd przewieziono go 24 X 1941 do obozu Aktiubińsk (Kazachstan), a w 1942 do obozu 
Spasozawodsk (Kazachstan). Tam też 19 V 1943 zm. [Dziennik Urzędowy nr 8 z dnia 15 IX 1947, poz. 
635/47, s. 155; CAW, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich]

CEBULA TADEUSZ, ur. 13 IX 1913, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki, s. Jana i Marii 
Brągiel; kpr. rez., robotnik. Służbę wojskową rozpoczął we IX 1936 jako celowniczy w kckm  
1 psp. Stąd skierowano go w II 1937 do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu st. 
strz. został instruktorem w plutonie łączności. Tam też w VII 1937 awansował na kpr., po czym 
we IX 1937 został zwolniony do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wy-
ruszył na front, jako d-ca drużyny w plutonie łączności. Po zakończeniu okupacji zawarł 17 XI 
1945 w Łużnej związek małżeński z Wiktorią Podwiką z Krużlowej Wyżnej. Przez całe swoje 
zawodowe życie pracował w gorlickich Zakładach Drzewnych. Zm. 23 V 1974 i spoczywa na 
cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, C 146/590; Książeczka wojskowa nr 076628; SGGorl, Lhip 243/45]

CEBULA WŁADYSŁAW, ur. 17 VI 1911, Lipie, pow. nowosądecki, s. Józefa i Julianny 
Wojtylak, żonaty od 20 VIII 1935 z Eleonorą Chylaszek; sierż. rez. Po zakończeniu służby woj-
skowej zam. w Bobrku pow. chrzanowski, skąd 8 III 1939 powrócił do Nowego Sącza i zam. 
przy ul. Młyńskiej 6. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do b. obrony miasta. Tam też 
dowodził punktem ochrony mostu na rzece Dunajec. Wobec niemożności utrzymania tego 
stanowiska, na rozkaz dowództwa wycofał się 6 IX w stronę Grybowa, po czym ślad po nim 
zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 22 XI 1956 uznany za zmarłe-
go z dniem 9 V 1946. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235; SPNS, Ns 596/56]
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CEMPA FELIKS, ur. 26 VI 1915, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Wojciecha 
i Agaty Chomoncik; kpr., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach. Począwszy od 1932 pracował okresowo w kamieniołomach PKP, a następnie w tartaku 
parowym w swojej miejscowości. Powołany 5 V 1938 do służby wojskowej w plutonie łączno-
ści 1 psp, podczas której uczestniczył w wielkich manewrach na Wołyniu, a po ich zakończe-
niu, przewieziono go na Śląsk Zaolziański, gdzie brał udział w operacji „Zaolzie”. Po powrocie 
pułku do Nowego Sącza, wysłano go 20 II 1939 do szkoły podoficerskiej w bł w Toruniu. Jako 
jej absolwent powrócił do macierzystej jednostki i 15 VII 1939 objął stanowisko d-cy drużyny  
w plutonie łączności. W tym też charakterze wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk  
o Lwów, po ciężkim bombardowaniu i okrążeniu jego obrońców w Grodzisku, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Dynów, skąd po 2-dniowym pobycie zbiegł  
i powrócił do domu. Okres okupacji spędził pracując w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez 
(d. Warsztaty Główne PKP). Po przejściu frontu, w II 1945 zatrudniono go przy budowie pro-
wizorycznych mostów objazdowych dla pociągów, omijających zniszczony tunel w Kamionce 
Wielkiej. Po ich ukończeniu wstąpił 1 IV 1945 do Służby Ochrony Kolei, skąd w 1975 odszedł na 
emeryturę. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”, „X-lecia Polski Ludowej” oraz odznaką 
„Przodujący Kolejarz”. Zm. w I kwartale 1997 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Zawa-
dzie. [ZKRPiBWP NS, C 312/491]

CEMPA STANISŁAW, ur. w 1900, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, tam zam (nr 
domu 7); kpr. rez., kamieniarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się 
w nieznanych okolicznościach, do niewoli niem. Po ucieczce z transportu powrócił do domu. 
Świadek zaginięcia Mariana Kmaka. Innych danych brak. [SPNA, Ns 34/52]

CEMPA WOJCIECH, ur. 24 IV 1914, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Marii Chomoncik; strz., rolnik, kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał w domu 
rodzinnym, pomagając w gospodarstwie. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w 8 ks 
1 psp. Przeniesiony 25 VIII 1939 do 156 rez. pp, po czym po wybuchu wojny skierowany na 
front do Krakowa. Pod naciskiem nacierającego nieprzyjaciela, oddział wycofał się do Puszczy 
Niepołomickiej. Tam też doszło do walk, podczas których oddział został rozbity, a on dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w którymś z obozów przejściowych, celem wywiezienia do 
stalagu. W czasie transportu jeńców do obozu zbiegł w okolicach Tarnowa, po czym powrócił 
do domu. Aresztowany w XI 1939 przez żandarmerię niem., za zatajenie udziału w wojnie 
obronnej i wywieziony do przymusowych prac do Rzeszy. Do kraju powrócił 16 XI 1945. Zm. 
17 XII 1985 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, C 380/150]

CEPIGA JÓZEF, ur. 30 III 1916, Bilsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Tekli Karwali; 
strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. 9 XI 1938 zawarł związek małżeński w Łososinie Dolnej z Anną Olchawą. 
Powołany 3 III 1939 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front 
jako woźnica, powożący kuchnią polową. Podczas walk nieprzyjacielskie pociski i odłamki 
bomb, dwukrotnie zabijały ciągnące sprzęt konie. Pomimo tego dotarł wraz z kuchnią do Lwo-
wa, gdzie brał udział obronie tego miasta. Tu też dostał się 22 IX do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym, z którego zbiegł i powrócił do domu. Pierwsze lata okupacji spędził 
pracując na roli, a od 1943 był zatrudniony jako robotnik przy pracach drogowych. Po za-
kończeniu wojny nadal pracował w drogownictwie, zatrudniony w Rejonie Eksploatacji Dróg 
Publicznych w Nowym Sączu. Stamtąd też w 1971 odszedł na emeryturę. Zmarł 1 X 1984  
i spoczywa na cmentarzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, 313/126]

CEPIGA STANISŁAW, ur. 6 IV 1906, Bilsko, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Orze-
chowskiej; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Michalczowej, pozosta-
wał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 X 1928 do służby wojskowej  
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w 3 szw. 8 puł im. ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie, którą ukończył 27 II 1930. Po przejściu 
do rez. podjął pracę w Zarządzie Wodnym, skąd w 1935 wszedł w skład załogi wznoszącej zaporę 
w Rożnowie. Zmob. w VIII 1939 do ktab 1 psp, z którą udał się w kierunku Bielska. Jednak do 
miejsca przeznaczenia nie dojechał ze względu na postępującą ofensywę niem. W tej sytuacji na 
rozkaz dowództwa wycofano kolumnę do Krakowa, a następnie dalej w kierunku wschodnim. 
Po dojechaniu taborów w okolice Przemyśla i jej zdziesiątkowania podczas ciężkiego bombar-
dowania, dostał się w pobliżu Otyni do niewoli niem. Osadzony w stalagu II A Neubrandenburg 
(nr jeniecki 20735), skąd po zwolnieniu 30 VII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac rolnych. W czasie ich wykonywania zbiegł i powrócił 
w rodzinne strony, ukrywając się do końca wojny. W tym też czasie wstąpił w szeregi AK. Po 
zakończeniu okupacji pracował jako rolnik w własnym gospodarstwie. Następnie w latach 1947-
-1959 był zatrudniony na stanowisku robotnika leśnego w Lasach Państwowych. Z powodów 
zdrowotnych przeszedł w 1960 do Zarządu Wodnego w Nowym Sączu, skąd w 1972 odszedł na 
emeryturę. Zm. 24 II 1992 i spoczywa na cmentarzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, C 21/375; 
Książeczka wojskowa nr A 118644; świadek: Piotra Ciastonia, Michała Jarosza, Stefana Kity]

CEPUCH JÓZEF, ur. 3 III 1914, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Józefa  
i Marii Surowiak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 20 pp Ziemi 
Krakowskiej w Krakowie, którą zakończył we IX 1937. Związek małżeński zawarł 10 miesięcy 
później. Powołany w VII 1939 na miesięczne ćwiczenia rez. do 1 psp i skierowany do wznoszenia 
umocnień polowych. 3 dni po powrocie z wojska do domu został zmob. do 1 psp, z którym wy-
ruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzo-
ny w stalagu II B Hammerstein (nr jeniecki 8008/II B), gdzie poważnie zachorował. Postawiony 
w 1941 przed komisją lekarską, która orzekła o jego niezdolności do pracy, został zwolniony do 
domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 16 II 1991 i spoczywa na cmen-
tarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP, C 262/355; SPPpIIIRz NS, C 136]

CEPUCH KAROL, ur. 31 X 1908, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Jana  
i Marii Kozłeckiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej, pracował w go-
spodarstwie rodziców. Powołany w IV 1930 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po okresie uni-
tarnym przeniesiono go w VII 1930 do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. w IV 1932 
nadal pracował w rolnictwie. W 1935 zawarł związek małżeński. Zmob. ok. 15 VIII 1939 do  
1 psp i skierowany do wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. 
Miejscem ich zakwaterowania były zabudowania miejscowego gospodarza Romana Dziewul-
skiego. W okresie od 28 do 31 VIII wznosił wraz ze swoim plutonem, umocnienia polowe na 
Kotulance. Z chwilą wybuchu wojny, po pierwszych walkach, wycofali się zgodnie z rozkazem  
w kierunku Obidzy, skąd 3 IX przeszli do Jazowska. Po wycofaniu się stamtąd za Stary Sącz, zajęli 
pozycje obronne nad Popradem. Tu podczas nieprzyjacielskiego bombardowania został przy-
sypany ziemią. Odnalazł go i odkopał spod zwałów ziemi jego kolega strz. Stanisław Tkaczyk,  
z którym wcześniej niósł skrzynkę z amunicją. Po opatrzeniu ran kontynuował odwrót w kie-
runku wschodnim. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli sow. Po rozbrojeniu wraz  
z innymi został oddany w ręce Niemców. Ci osadzili go w obozie przejściowym Tarnów, skąd wraz 
z kolegami zbiegł. Po powrocie do domu pracował w swoim gospodarstwie. W połowie 1945 wy-
jechał wraz z rodziną do Prudnika, gdzie zatrudniono go jako magazyniera. Po 6 latach powrócił 
do Krościenka i tam objął posadę stróża w szkole powszechnej. Następnie po zdaniu stosownych 
egzaminów został palaczem centralnego ogrzewania. Z powodu nasilających się kłopotów zdro-
wotnych skierowany w 1971 na komisję lekarską, która przyznała mu rentę inwalidzką. Zm. 21 
VIII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, C 296/420]

CETNAROWSKI ANTONI, ur. 1 I 1915, Szymbark, pow. gorlicki, s. Ignacego i Kata-
rzyny Wierzbickiej; strz., rolnik. W młodości pomagał rodzicom w niewielkim gospodarstwie,  
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a następnie pracował jako robotnik najemny w szymbarskim dworze. W 1937 zawarł związek 
małżeński z Marią Droździk. Powołany 21 III 1939 do służby wojskowej w plutonie przeciw-
pancernym 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Wobec 
zagrożenia przerwania frontu w okolicach Mszany Dolnej, zgodnie z rozkazem oddział przema-
szerował do Marcinkowic, skąd koleją przewieziono ich na front do Limanowej. Wobec zmiany 
strategii obronnej, wycofali się do Nowego Sącza, gdzie brali udział w jego obronie. Następnie 5 IX 
wycofali się do Grybowa i dalej w kierunku wschodnim. Swój udział w wojnie obronnej zakończył  
w Dynowie, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w rolnic-
twie, a także zajął się wspólnie z kolegami nielegalną destylacją ropy naftowej. Na skutek donosu,
jego wspólnicy zostali aresztowani. On szczęśliwym trafem uniknął więzienia, lecz zmuszony był 
ukrywać się do końca wojny. Po przeniesieniu się w 1945 do Ropy, pracował jako robotnik leśny. 
Następnie od 1969 był zatrudniony w Jasielskim Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku 
betoniarza. Z powodu nasilających się kłopotów ze zdrowiem, przeniesiono go w 1973 do lżejszej 
pracy w charakterze stróża. Stąd też 7 lat później odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 1 I 1995 i spo-
czywa na cmentarzu w Krynicy-Zdroju. [ZKRPiBWP, C 366/461; tamże, Koło Gorlice, Przeniesienia C 18]

CETNAROWSKI FRANCISZEK, ur. 16 III 1913, Szymbark, pow. gorlicki, s. Józefa  
i Katarzyny Obrzud; strz. rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie rodziców. Powołany w III 1937 do służby wojskowej, którą ukończył w X 1938. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. 
Podczas działań wojennych dostał się 15 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym w Bochni, skąd po 3 dniach przeniesiono go do Krakowa-
-Płaszowa. Tu w wyniku ustawy amnestyjnej dla rolników, odzyskał wolność, po czym 15 XI 
1939 powrócił do Szymbarku. Podczas okupacji zawarł związek małżeński w 1942. Pracował 
wówczas i w latach późniejszych na roli. Zm. 21 XII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Szym-
barku. [ZKRPiBWP NS, C 468/450]

CHACHRO ANDRZEJ, ur. 29 XI 1912, Biały Dunajec, pow. nowotarski, s. Wojciecha 
i Justyny Gandery; ppor. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął w 1926 naukę  
w Państwowym Gimnazjum w Zakopanem, zakończoną w 1934 egzaminem dojrzałości. Po-
wołany 18 IX 1934 do służby wojskowej w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5a 
w Cieszynie, którą zakończył 15 IX 1935. Po przejściu do rez. był bezrobotny. Zawezwany na 
ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, podczas których awansowano go 1 I 1937 do 
stopnia ppor. Po ich ukończeniu otrzymał pracę listonosza w Urzędzie Pocztowym Poronin. 
Tam też wkrótce został asystentem. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany 4 dni później 
do plutonu ckm samodzielnej kompani marszowej, z którą udał się do 21 DPG w Cieszynie. 
Po przybyciu na miejsce wyruszył na front jako d-ca plutonu kckm do Goleszowa. Jego wo-
jenny szlak biegł przez Wadowice, Gdów, Rozwadów, Janów Lubelski, Frampol, Biłgoraj po 
Tomaszów Lubelski, gdzie 20 IX dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przeworsk, a następnie Kraków-Podgórze, skąd 2 X 1939 zbiegł. Po powrocie do domu zawarł 
12 XI 1939 związek małżeński, po czym zamieszkał w Żbikowicach. Tam też spędził okupację. 
Z początkiem 1945 przeniósł się wraz z rodziną do Nowego Sącza i tu rozpoczął pracę w tutej-
szym urzędzie pocztowym. Awansowany 10 lat później na stanowisko inspektora ruchu pocz-
towego, które piastował do 1971. Następnie był kierowcą w Oddziale Wojewódzkim Urzędu 
Poczty, skąd 31 III 1978 odszedł na emeryturę. Odzn. „Medalem 30-lecia Polski Ludowej”. Zm. 
w VII 1996 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, C 299/478]

CHAMERA MIECZYSŁAW, ur. 1 V 1913, Ostrowiec Świętokrzyski, pow. kielecki,  
s. Stanisława i Tekli Gierczak; strz., rez., maszynista PKP. Po ukończeniu szkoły powszech-
nej rozpoczął pracę jako pomocnik piekarski. Powołany do służby wojskowej, którą odbywał  
w latach 1934-1935. Po jej ukończeniu wyjechał do Krynicy, gdzie został zatrudniony w pen-
sjonacie „Kolonia Nauczycielska”, a następnie „Światowid”. 3 lata później został pracownikiem 
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PKP na stanowisku ślusarza. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym celem wysłania do stalagu. Podczas transportu kolejowego jeń-
ców do Rzeszy zbiegł z pociągu, po czym powrócił do Krynicy. Tu rozpoczął pracę na poczcie, 
naprawiając telefony. Po zakończeniu okupacji został pracownikiem kolejki linowo-terenowej 
na Górę Parkową, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz odznakami: „Zasłużony w Rozwoju Sądecczyzny” i „Przodujący Kole-
jarz”. Zm. w XII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, C 426/453]

CHANAS STEFAN, strz. z Rozdziela, pow. gorlicki. Żołn. bON Gorlice. 7 IX jedna z niem. 
kolumn posuwała się od Sękowej, przez Męcinę, Wapienne na Rozdziele. Tu w pobliżu skrzy-
żowania, na wieży wiertniczej ulokowało się kilku żołnierzy polskich z km. W śród nich był  
S. Chanas z kpr. o nieznanym nazwisku. Wieczorem w pobliżu cerkwi niedaleko skrzyżowania 
zatrzymał się samochód, a oficer niem. przeglądał mapę. W tym czasie z brogu siana stojącego 
w pobliżu rzucono granat, w wyniku czego uszkodzony został samochód, a oficer zginął. Do 
uciekających i chroniących się w sąsiednich budynkach Polaków strzelali żołnierze niem. Chanas 
i ranny w głowę kapral zostali ujęci, 4 pozostałym udało się zbiec. [Malinowski Henryk, Organizacja 
Obrony Narodowej oraz walka we IX 1939 na terenie powiatu gorlickiego, „Studia Historyczne”, 1977, z. 4, s. 598]

CHEŁMECKI EUGENIUSZ, ur. 1 IV 1907, Załęże, pow. jasielski, s. Franciszka i Józe-
fy Prochownik; kpr. rez., pracownik umysłowy. Ukończył 6 klas gimnazjum. Powołany 5 III 
1931 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, po czym skierowano go do szkoły podoficerskiej, po
ukończeniu której w stopniu st. strz. został 15 XII 1931 pisarzem w plutonie pionierów. Stąd 
też we IX 1932 odszedł do rez. Powołany 22 VIII 1933 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe 
pionierów, które odbywał w 4 b. KOP „Dederkały”. Zawezwany ponownie w szeregi wojska  
w VII 1939, tym razem do macierzystej jednostki i skierowany do wznoszenia umocnień po-
lowych w Hucie k. Krynicy. Tam też zastał go wybuch wojny. Podczas walk o Lwów, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Podgórze, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. Przez cały okres okupacji oraz kilku późniejszych lat pracował na roli. Począwszy od 
1951 znalazł zatrudnienie w gołkowickim tartaku. Zm. 22 V 1981 i spoczywa na cmentarzu  
w Gołkowicach. [ZKRPiBWP NS, C 37/83]

CHEŁMECKI WŁADYSŁAW, ur. 4 V 1914, Znamirowice, pow. nowosądecki, s. Jakuba 
i Katarzyny Rybskiej. Wychowywał go wujek, który zadbał o jego podstawowe wykształcenie. 
Po uzyskaniu pełnoletniości rozpoczął pracę przy wznoszeniu zapory wodnej w Rożnowie. 
Powołany do służby wojskowej w 1 psp od IV 1937 do X 1938. Zmob. 1 IX 1939 do macierzy-
stej jednostki i przydzielony do 2 ks, z którą wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas 
walk nad Sanem był świadkiem próby dywersji. Otóż idący obok żołnierz w pewnym momen-
cie doskoczył do ustawionego karabinu maszynowego osłaniającego odwrót własnych wojsk  
i usiłował skierować ogień na wycofujące się polskie oddziały. Jednak owego zamiaru nie zdą-
żył zrealizować, bowiem został zastrzelony. Wówczas to okazało się że był to przebrany w pol-
ski mundur niem. żołnierz. W czasie późniejszych walk w Gródku Jagiellońskim, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych pracował jako rolnik w swoim gospo-
darstwie. Zm. 2 X 1994 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, C 351/426]

CHLEBEK FRANCISZEK WŁADYSŁAW, ur. 21 VI 1913, Stare Bystre, pow. nowotar-
ski, s. Józefa i Katarzyny Bielińskiej; ppor. rez., nauczyciel (?). Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp. 
Kilka dni później przesłał z Nowego Sącza swoje cywilne ubranie, w którym znajdowała się kar-
teczka z napisem „Wyjeżdżam, nie trapcie się o mnie”. Była to ostatnia wiadomość od niego, 
bowiem w czasie działań wojennych zaginął bez wieści. Postanowieniem Sądu Powiatowego 
w Nowym Targu z 16 V 1956 został uznany za zmarłego z dniem 9 V 1946. [SGNT, Ns IV 21/55; 
relacja Stanisława Chlebka]
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CHLEBEK TOMASZ, ur. 18 VII 1916, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Bartłomieja  
i Anny Michalczak; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował do 18 roku życia 
w gospodarstwie rodziców. Po zawarciu związku małżeńskiego wyjechał w 1937 do Zakopane-
go, gdzie znalazł zatrudnienie przy wznoszeniu kolejki linowej. Powołany w III 1939 do służby 
wojskowej w 1 kckm 1 psp, skąd po okresie unitarnym, otrzymał w VII 1939 przydział do 
plutonu pionierów. Niebawem też został wysłany z grupką żołnierzy do wznoszenia umocnień 
polowych w Maniowach, a następnie Ochotnicy i Mochnaczce. Tam też zastał go wybuch woj-
ny. W czasie jej trwania dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Pod-
wołoczyska, a później Oranki, skąd przywieziono go w XI 1939 do Brześcia Litewskiego i tu  
w drodze wymiany jeńców, przekazano stronie niem. Umieszczony w stalagu II A Neubran-
denburg (nr jeniecki 14923/II A), skąd 12 VIII 1940 po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu sta-
tusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac rolnych w miejscowości 
Brüel . Tu podczas ścinki trzciny przy 15-stopniowym mrozie wpadł do wody po załamaniu 
się tafli lodu. Wskutek tego nabawił się ciężkiego zapalenia płuc. Skierowany do szpitala wię-
ziennego w Güstrow, gdzie przebywał przez 5 tygodni. Po zwolnieniu go z obowiązku pra-
cy, powrócił do domu. Tu kontynuował leczenie. Po jego ukończeniu pracował w tartaku  
w Jaszczurówce. Po zlikwidowaniu tego zakładu, został wyznaczony do kopania rowów nad 
Sanem. Jednak do wskazanego miejsca nie dojechał uciekając z transportu, po czym zmuszony 
był ukrywać się do końca wojny. Po zakończeniu okupacji pracował jako rolnik. Zm. w 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, C 367/201]

CHLIPAŁA JAN KANTY, ur. 20 III 1915, Ochotnica, pow. nowotarski; kpr. Po szkole 
powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 III 1938 
do służby wojskowej w 1 psp. W czasie jej trwania ukończył w Trzyńcu szkołę podoficerską  
w stopniu st. strz. i został z-cą d-cy drużyny. Stamtąd też wysłano go do Bielska, celem uczestnic-
twa w kursie stosowania gołębi pocztowych do przenoszenia meldunków. Z końcem VIII 1939 
wyruszył na front w okolice Krynicy, gdzie robił okopy i różne zasieki na drogach. Swój udział  
w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił z kilkoma 
kolegami do domu z początkiem X 1939. Tu nadal trudnił się rolnictwem. W 1942 zawarł zwią-
zek małżeński, a rok później wstąpił w szeregi 1 psp AK. Z bronią w ręku brał udział w rozbroje-
niu posterunku w Ochotnicy Dolnej, spaleniu mostu pod Hubą, ataku na placówki w Harklowej 
i Dębnie. W dniu 18 I 1945 „Lampart” oddał mnie i mojemu bratu około20 karabinów ręcznych  
z poleceniem, oddania ich Urzędowi Bezpieczeństwa Nowym Targu, co też uczyniłem. Oprócz 
pracy rolnika sprawował wiele funkcji społecznych: i tak przez 6 lat był radnym GRN, a także 
sekretarzem Spółki Leśnej, kierownikiem świetlicy w Ochotnicy Górnej. Odzn. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 2 VIII 1982 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. 
[ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 54; świadek Józefa Jurkowskiego]

CHLIPAŁA STANISŁAW, ur. 19 IX 1909, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Jana  
i Zofii Trag, żonaty; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie rodziców. Powołany 14 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 14 IX 
1932. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński, wykonując nadal zawód rolnika. Zmob. 
30 IX 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Grybów. Swój udział  
w wojnie obronnej zakończył pod Samborem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
Przez cały okres okupacji, a następnie do końca życia, pracował na roli. Zm. 5 X 1980 i spoczy-
wa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, C 54/310; świadek Józefa Rożenka]

CHMIELEWSKI JAN, ur. 3 XI 1909, Nowy Sącz, s. Jana i Marii Nogi; kpr. rez. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej, rozpoczął naukę stolarstwa u prywatnego rzemieślnika, u które-
go następnie pracował. Powołany 15 III 1931 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą 
zakończył 15 IX 1932. Po przejściu do rez. pracował w handlu. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front pod Grybów. Po rozbiciu oddziału 12 IX, wykonując rozkaz prze-
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łożonych, przekroczył granicę państwa. Internowany w węgierskim obozie do 1 VIII 1940, 
po czym powrócił do domu. Okres okupacji spędził pracując w handlu. Po jej zakończeniu 
został pracownikiem Krakowskiej Składnicy Wyrobów Tytoniowych, skąd w 1972 odszedł na 
emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1995 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, C 287/448]

CHMIELEWSKI STANISŁAW, ur. 9 VII 1914, Nowy Sącz, tam zam. (ul. Wrześniow-
ska 56), żonaty; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. Podczas 
walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Przebywał w stalagu. Innych 
danych brak. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1236]

CHMIELOWSKI FRANCISZEK, ur. 19 I 1901, Wola Piskulina, pow. nowosądecki, tam 
zam. (nr domu 30), s. Michała, ż. Bronisława, miał 3 dzieci; strz. rez. rolnik. Zmob. w VIII 1939 
do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk został ranny w klatkę piersio-
wą. Umieszczony w którymś ze szpitali wojskowych, skąd po zaleczeniu rany, został zwolniony 
do domu. [APK, UW II, Deklaracje...]

CHMURA WŁADYSŁAW, ur. 26 VI 1914, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Władysła-
wa i Anny Koterli, żonaty; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyjechał  
w 1931 do pracy w Zakopanem. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 4 psp w Cie-
szynie, którą zakończył 10 IX 1937. Zawezwany we IX 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej 
jednostki, w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 kckm 
1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk o Lwów został ciężko ranny. 
Umieszczony w tamtejszym szpitalu, gdzie go operowano. Po wkroczeniu wojsk sow. zbiegł  
z lecznicy i skierował się w stronę Zakopanego. Zatrzymany w czasie drogi powrotnej w Łań-
cucie i wywieziony do przymusowych prac rolnych w Sudetach. Stamtąd też po miesięcznym 
pobycie zbiegł i w XI 1939 powrócił do domu. Wobec groźby aresztowania wraz z ż. przeniósł 
się do jej rodziców w Zubrzycy Górnej, gdzie pracował na roli. Po zakończeniu okupacji był 
zatrudniony w Zakładzie Melioracji i Budowy Dróg, a następnie do czasu przejścia na emery-
turę w 1979 w Nowotarskim Przedsiębiorstwie Budowlanym „Podhale”. Pochowany na cmen-
tarzu w Zubrzycy. [ZKRPiBWP NS, C 275/155]

CHMURA, imię nieznane, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w bON „Gorlice”. Innych 
danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 30; A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, nr 25/2003]

CHOCHLA JAN, ur. 21 III 1907, Gołąbkowice k. Nowego Sącza, s. Jana i Anny Góry, 
zam. w Nowym Sączu, ul. Naściszowska (Droga Grabowa 15), żonaty, 2 dzieci. Po ukończe-
niu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w pracy na gospodarstwie. Począwszy od 
1922 rozpoczął naukę rzemiosła u mistrza kowalskiego Wincentego Peciaka w Nowym Są-
czu, uczęszczając jednocześnie do szkoły przemysłowo-dokształcającej. Powołany 1 X 1930 
do służby wojskowej w 1 psp, skąd po okresie unitarnym został przeniesiony do 4 b. KOP 
„Dederkały”. Po przejściu do rez. 14 IX 1932 pracował w swoim zawodzie. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas walk dostał się 19 IX w Kamionce Strumiłowej do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
IV A Hoyerswerda (nr jeniecki 8026/IV A), skąd w 1940 wywieziono go do przymusowych 
prac w cukrowni Cerbik (?). Tam też podczas pracy, został przebity przez Niemca widłami. 
Umieszczony w szpitalu, skąd po 4-tygodniowym leczeniu znalazł się 28 I 1941 w stalagu  
IV F Hartmannsdorf. Stamtąd odesłano go do kopalni węgla Eryka. Z powodu niedożywienia 
i wyczerpania organizmu, ponownie zachorował w 1942. Umieszczony w obozowej izbie cho-
rych, którą opuścił po tygodniu i został przydzielony do pracy w kolejnictwie i odesłany do prac 
torowych. Począwszy od 1943 był zatrudniony w prywatnej kuźni w miejscowości Domnitz, 
gdzie 4 III 1945 odzyskał wolności. Po powrocie do domu podjął w 1946 pracę w sądeckiej 
Parowozowni Głównej, skąd 1 IV 1967 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1985 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Gołąbkowi-
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cach. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235; ZKRPiBWP NS, C 65/142; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 21;  
J. Chochla, Wojenne wspomnienia, świadek Andrzeja Majewskiego]

CHOCHLA JAN, ur. 21 XII 1913, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Józefa i Katarzyny; 
szer. rez. Po uzyskaniu podstawowego wykształcenia, kontynuował naukę w szkole zawodo-
wej. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Po rozbiciu swojego oddziału w Kamionce Strumiłowej, powrócił do 
domu. W 1943 wstąpił do BCh, gdzie był z-cą d-cy drużyny. 20 I 1945 został ranny w starciu  
z wycofującymi się oddziałami niem. w Mogilnie. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, był 
następnie leczony we Wrocławiu. Do domu powrócił 15 VI 1945 jako inwalida. Zm. 16 V 1978 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 22]

CHOCHOROWSKI JÓZEF, ur. 1 I 1906, Świdnik, pow. nowosądecki, s. Mateusza i Lu-
dwiki Paciorek, ż. Helena Nędza, miał 5 dzieci; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej, pracował jako robotnik najemny u zamożnych gospodarzy. Powołany w 1928 do 
służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył w 1929. Po przejściu do rez. pracował 
nadal w rolnictwie, a następnie w drogownictwie. Powołany na jesieni 1938 na ćwiczenia woj-
skowe do 1 psp, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i skierowany do b. obrony Nowego Sącza. W obliczu zbliżającego się frontu, wyruszył 
wraz z grupką żołnierzy do Kurowa w celu zniszczenia tamtejszego drewnianego mostu na 
rzece Dunajec. Po wykonaniu zadania wycofywał się w kierunku Brzeska. Wobec niemożności 
dołączenia do jakiejkolwiek jednostki, otoczony przez nieprzyjaciela, przedostał się do domu. 
W okresie okupacji pracował jako strażnik zasobów Dunajca. Wykorzystując ten fakt ok. 1943 
związał się z podziemiem, gdzie służył jako wywiadowca. Zm. 20 X 1975 w Woli Kurowskiej  
i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [SRNS, Ns 1070/76; relacja siostry Rozalii]

CHODAK ANDRZEJ, ur. 21 XI 1906, Łączki Kucharskie, pow. ropczycko-sędziszowski, 
s. Wojciecha i Heleny Rusin; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pozostał 
w gospodarstwie swoich rodziców. Powołany 22 III 1928 do służby wojskowej w 16 pp Zie-
mi Tarnowskiej w Tarnowie, którą pełnił do IX 1929. Rok później zawarł związek małżeński, 
pracując nadal jako rolnik. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkole-
nie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front na Magurę 
Małastowską. Podczas walk w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, podobnie jak  
i po zakończeniu wojny pracował w swoim gospodarstwie. W latach 1954-1957 był sołtysem  
w Stróżówce. W połowie 1969 wyjechał do Brzegu w woj. opolskim, gdzie był zatrudniony 
w kółku rolniczym. W rodzinne strony powrócił w 1983, już jako emeryt. Zm. 25 XII 1997  
i spoczywa na cmentarzu w Stróżówce. [ZKRPiBWP NS, C 442/509; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli 
członkowie, t. 4, poz. 573]

CHOJNACKI STANISŁAW, strz. rez., kierowca. We IX 1939 kierowca kom. SG kpt. rez. 
Józefa Bocheńskiego w sztabie Obwodu SG Jasło. W czasie kontrataku na stronę słowacką, 
wyciągnął z pola rażenia km swojego rannego d-cę J.  Bocheńskiego, po czym ukrył go za to-
rem kolejowym. Innych danych brak. [www.beskid–niski pl/index.; W. Bocheński, Udział Straży Granicznej 
w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej]

CHOMICZ JÓZEF, ur. 11 I 1906, Bobowa, pow. gorlicki, s. Jana i Anny Pastuchy; kpr. 
rez., nauczyciel zawodu. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach. Po-
wołany 18 X 1927 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd w niespełna 2 miesiące później  
(2 XII), został skierowany do szkoły podoficerskiej przy tym pułku. Po jej ukończeniu i awan-
sie do stopnia st. strz. przeniesiony 10 V 1928 do służby granicznej w 12 b. KOP Skałat. Tam też 
awansował na kpr., a 20 X 1929 przeszedł do rez. Zmob. w połowie VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej. W skutek bezzasadności dalszego samo-
dzielnego istnienia, jego oddział wcielono 6 IX do plutonu sanitarnego bON „Gorlice”. Wraz  
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z nim brał udział w ciężkich walkach pod Krościenkiem, po czym z resztkami rozbitej kompani 
uszedł na wschód. Po dojściu do Turki, w obliczu zagrożenia niewolą sow., przekroczył 21 IX 
granicę węgierską. Internowany w obozie Izarwar (?) (Sárvár?), skąd 23 II 1940 przeniesiono 
go do Nagiening (?). Po ucieczce z niego 14 IV 1940, przez Bałkany dotarł do Palestyny, gdzie 
19 VIII wstąpił w szeregi Brygady Strzelców Karpackich. Wraz z nią 10 X 1940 wyruszył do 
Egiptu i Libii, biorąc udział w walkach o Tobruk, skąd przeniesiono go 20 IX 1942 do Palesty-
ny na etat kierowcy samochodowego w dowództwie. Począwszy od 18 VII 1949 był kierowcą  
w Szkole Wojsk Samochodowych. Zdemobilizowany 14 VII 1947, po czym powrócił do kraju. 
Ż. z Julią Job. Podjął pracę instruktora stolarstwa w Zasadncizej Szkole Zawodowej w Bobo-
wej. Odzn.: brytyjskimi „The 1939-1945 Star”, „The Africa Star” i „The War Medal 1939–1945”. 
Zm. 29 VI 1977 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, C 10/13; Książeczka wojskowa  
nr A 334901; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1973-86, t. 1, poz. 36]

CHORĄGWICKI MICHAŁ, ur. 27 IX 1913, Łostówka, pow. limanowski, s. Jana i Marii 
Łapusiak; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 14 IX 1935. Po przejściu do rez. pracował na roli. Zmob. 28 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd miał zostać wywieziony do stalagu. 
Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł z wagonu 29 IX w Kłaju, po czym powrócił do 
domu. W okresie okupacji pracował na roli. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1942 został 
zatrudniony w tartaku w Mszanie Dolnej, gdzie pracował do 1948. Następnie pracował jako 
stróż w Zakładzie Drogowym w Mszanie Dolnej. Zm. 18 I 1985 i spoczywa na cmentarzu  
w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, C 336/131]

CHOROWSKI STANISŁAW, ur. 22 V 1905, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii
Słaby; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 10 X 1926 do służby wojskowej w 1 szw. 6 Pułku Ułanów Kaniow-
skich w Stanisławowie, którą zakończył 10 X 1928. Po przejściu do rez. pracował w nawojow-
skim tartaku. Zmob. w VIII 1939 do kolumny taborów 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony  
w obozie jenieckim, skąd 30 XII 1939 przekazano go w ramach wymiany jeńców stronie niem. 
Umieszczony w stalagu IV A Hohenstein (nr jeniecki 12372/IV A), skąd po zwolnieniu i uzy-
skaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac. Chory powrócił 
do kraju 25 X 1945. Tu podjął leczenie, po czym w 1949 znalazł zatrudnienie w Nadleśnictwie 
Nawojowa. Stamtąd też odszedł w 1970 na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, C 57/11; SPPpIIIRz, C 1339]

CHOWANIEC ANTONI, szer., zam. w Łopusznej, pow. nowotarski. Zmob. w VIII 1939 
do plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w Krośnie dostał się 
do niewoli niem., w wyniku zakazu strzelania do wroga wydanego przez jednego z oficerów. 
Innych danych brak. [Świadek Stanisława Plewy]

CHOWANIEC JAN, ur. 4 VII 1913, Nowy Targ, s. Józefa i Antoniny Borowicz, ż. Maria, 
miał 4 dzieci; kpr. pchor., prawnik. Ukończył w 1931 nowotarskie gimnazjum. Powołany 1 VIII 
1931 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5a w Cieszynie, którą 
ukończył w 1933. Po przejściu do rez. rozpoczął studia na Wydziale Prawa UJ w Krakowie, 
kończąc je po 4 latach z tytułem magistra praw. W III 1939 rozpoczął aplikację u notariusza  
w Zakopanem. Z chwilą wybuchu wojny zgłosił się do 1 psp. Przydzielony do kmarsz, z któ-
rą wyruszył na front pod Łącko, jako z-ca d-cy plutonu. Tam też 3 IX dowodząc patrolem 
zwiadowców, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch, a następnie w stalagu XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeniecki 
14956/XIII A), skąd po zwolnieniu z obozu 28 VI 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilne-
go, został przekazany do dyspozycji Urzędu Pracy w Norymberdze. Wywieziony do Neunhof 
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Lauf i tam zatrudniony przy przymusowych pracach w rolnictwie. Po ucieczce z miejsca za-
trudnienia 15 III 1941, powrócił do Nowego Targu. Tu rozpoczął ponownie pracę w miejsco-
wym notariacie. Ze względu na skomplikowaną sytuację losową, przeszedł 1 VIII 1960 do pra-
cy w prywatnej działalności, a od 1973 w chałupnictwie. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu 
w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, C 363/199; SPPpIII Rz, C 147]

CHOWANIEC JAN, ur. 14 V 1921, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki, s. Franciszka 
i Marii Kwiecińskiej; strz., urzędnik. Uczeń gimnazjum w Gorlicach. Jako członek WFiPW 
został wcielony w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 
do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front Magurę Małastowską. Podczas walk 
dostał się 18 IX do niewoli sow. Po sformowaniu kolumny jeńców przemaszerował do Horo-
denki, skąd wywieziono ich do Wołoczysk. Zwolniony z obozu 28 IX jako nieletni, po czym 
5 XI 1939 powrócił do domu. Od II do V 1940 kontynuował naukę w gimnazjum. W obawie 
przed wywiezieniem do przymusowych prac wyjechał do Krakowa, gdzie był zatrudniony  
w sklepie spożywczym. W okresie od 1 II 1945 do 25 IX 1946 odbywał czynną służbę wojsko-
wą. Po przejściu do rez. prowadził sklep spożywczy do 1950. Po jego likwidacji był pracowni-
kiem w gorlickim Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej. Następnie od 1 II 1951 zatrud-
niono go w Rafinerii Nafty „Glinik” na stanowisku pracownika umysłowego. Odzn.: „Medal 
Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w walkach o Berlin”, Odznaką Grunwaldzka. Zm.  
8 VII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, C 257/361]

CHRAMĘGA BOLESŁAW, ur. 17 III 1917, Jankowa, pow. gorlicki, s. Jana i Bronisławy 
Gryzło; kpr. służby stałej, pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał 
do Gimnazjum Humanistycznego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Do służby wojskowej 
wstąpił ochotniczo 15 III 1936, otrzymując przydział do 3 kckm 1 psp. Skierowany 31 III do 
szkoły podoficerskiej, którą ukończył we IX 1936 w stopniu kpr., po czym zgłosił chęć pozo-
stania w wojsku. Przydzielony do 3 kckm, gdzie mianowano go z dniem 1 II 1937 podoficerem
nadterminowym. Następnie wysłany 1 X 1938 do 3 psp w Bielsku na kurs dla podoficerów 
nadterminowych, po ukończeniu którego w III 1939 powrócił do jednostki. Z chwilą wybu-
chu wojny wyruszył ze swoją kompanią na front, jako d-ca plutonu. Jemu też przypisywane 
jest zestrzelenie nieprzyjacielskiego samolotu podczas obrony Nowego Sącza. W czasie póź-
niejszych walk na odcinku Sanok–Lwów po rozbiciu jego oddziału, był wcielany do różnych 
odtwarzanych formacji wojskowych. Po kapitulacji powrócił do domu. Aresztowany w XII 
1939 przez gestapo za posiadanie broni i osadzony w więzieniu, z którego zbiegł. Intensywnie 
poszukiwany przez Niemców, w II 1940 przez zieloną granicę dotarł na Węgry, a następnie 
przez Jugosławię do Francji. Tu 1 V 1940 wstąpił w szeregi WP z przydziałem do 6 Kresowego 
Pułku Strzelców Pieszych 2 DSP z jednoczesnym awansem do stopnia plut. Brał udział w kam-
panii francuskiej, a po jej zakończeniu przekroczył granicę szwajcarską. Internowany od 6 XII 
1940, tam ukończył kursy: kreślarski oraz spółek handlowych. Po ucieczce z obozu w pierw-
szych dniach XII 1944 przedostał się do Francji, by już 6 XII 1944 wstąpić do brytyjskiego  
I Korpusu w Belgii. Stąd odesłano go do Wielkiej Brytanii i skierowano do I b. ppanc IV Dywizji, 
w szeregach którego służył do 9 V 1945. Po skreśleniu z ewidencji PSZ na Zachodzie, 23 II 1946 
powrócił do kraju i osiadł na Ziemiach Odzyskanych. Tam też od VI 1946 pracował w OUZ 
Wrocław, a następnie od 14 XI 1949 w MHD na stanowisku kierownika działu administracyjno 
gospodarczego. Po reorganizacji handlu w 1965 był starszym inspektorem. Po przejściu na eme-
ryturę w 1982, powrócił w rodzinne strony. Zm. 2 I 1986 i spoczywa na cmentarzu w Jankowej. 
[ZKRPiBWP NS, C 282/151]

CHRAMĘGA JAN,. ur. 20 XI 1915, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Ci-
chońskiej; strz., rolnik. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w plutonie łączności 1 psp, 
podczas której wybuchła wojna. Z chwilą jej rozpoczęcia wyruszył na front jako telefonista. 
Podczas walk o Lwów ranny w nogę, dostał się w czasie naprawiania zerwanej linii telefonicz-
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nej, do niewoli sow. Po złożeniu broni oraz udzieleniu mu pomocy medycznej, odzyskał wol-
ność, po czym skierował się w stronę domu. W czasie powrotu został zatrzymany przez Niem-
ców przy przekraczania Sanu i osadzony w obozie przejściowym Przemyśl. Po krótkotrwałym 
w nim pobycie zbiegł z zamiarem powrotu do rodziny. Jednak ponownie został zatrzyma-
ny przez niem. patrol żandarmerii i umieszczony 22 IX w obozie przejściowym Jarosław. Po 
ucieczce z niego powrócił do domu i pracował we własnym gospodarstwie rolnym. [ZKRPiBWP 
NS, C 309; relacja Jana Chramęgi]

CHRAMĘGA JÓZEF, ur. 17 II 1911, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Anny 
Totoś; st. strz. rez., tokarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie ro-
dziców. Powołany w XI 1932 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku i skierowany do szkoły 
podoficerskiej. Po jej ukończeniu otrzymał przydział do 10 b. KOP Krasne na d-cę strażnicy. 
Z tego też stanowiska przeszedł we IX 1934 do rez. i ponownie pracował na roli. Zawezwany 
w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 8 ks 1 psp w charakterze celowni-
czego ckm. Rok później powołano go ponownie do nowosądeckiego pułku, tym razem na  
8 tygodni i przydzielono do kompanii wartowniczej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z przydzia-
łem do kmarsz, po czym wyruszył na front w w kierunku Łącka. Po potyczce pod Jazowskiem, 
wykonując rozkaz dowództwa wycofał się na Winną Górę w Biegonicach, a następnie dalej 
w kierunku wschodnim. Podczas późniejszych walk dostał się pod Jasłem do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym, celem wywiezienia do stalagu. Zbiegł w czasie transportu 
jeńców do Rzeszy. Po powrocie do domu zajmował się rolnictwem, a następnie w latach 1942-
-1944 pracował jako robotnik w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez (d. Warsztaty Głów-
ne PKP). Po zakończeniu okupacji podjął pracę w ZNTK, skąd w 1971 odszedł na emeryturę. 
Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 II 
1990 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, C 387/332]

CHRAMĘGA JÓZEF, ur. w 1915, Wojnarowa, pow. nowosądecki, tam zam.; st. strz.  
W służbie wojskowej od III 1938 w plutonie łączności 1 psp. Brał udział w operacji „Zaolzie”, 
a następnie w wojnie obronnej. Niemniej jego żołnierska droga jest nieznana. Po zakończeniu 
okupacji w ramach zasiedlania Ziem Odzyskanych, wyjechał w 1946 do bliżej nieznanej obec-
nie miejscowości, gdzie zm. [Relacja Jana Chramęgi]

CHROBAK ANTONI, ur. 2 I 1911, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Anny 
Adamczyk; strz. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 2 XI 1933 do służby  
w 4 psp w Cieszynie, skąd po 3 miesiącach przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po 
przejściu do rez. w X 1935 pracował we własnym gospodarstwie. 2 lata później odbywał 4-ty-
godniowe przeszkolenie wojskowe w 4 psp. Ponownie zawezwany w 1938 na 12-tygodniowe 
ćwiczenia w 1 psp, w trakcie których, brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas 
walk pod Biłgorajem dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Zamość, 
skąd zbiegł. Ujęty w czasie drogi przez niem. patrol w Żywcu i umieszczony w obozie przej-
ściowym w Tarnowie. Stąd po 2-tygodniowym pobycie ponownie zbiegł i powrócił do domu. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, C 85/525]

CHROBAK JAN, ur. 14 VIII 1908, Ochotnica, pow. nowotarski, s. Izydora i Zofii Fijas;
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodar-
stwie. Powołany 1 II 1932 do służby wojskowej w 16 pp w Tarnowie, którą ukończył 1 IV 1933. 
Po przejściu do rez. i zawarciu związku małżeńskiego, pracował nadal w rolnictwie. Zmob. 28 
IX 1939 do 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk w Stryju, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd 30 X 1939 został zwolnio-
ny jako rolnik. Po powrocie do domu przez cały okres okupacji, a także w latach następnych 
trudnił się rolnictwem. Zm. w IV 1990 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, 
C 87/333]
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CHROBAK JAN, ur. 1 I 1909, Nowy Sącz, tam zam., ul. Moniuszki 23, s. Józefa i Marii Haj-
dugi, ż. Zofia Dziedzic, miał 2 dzieci; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeńca 33429), skąd nadesłał w 1942 do domu kartkę, po 
czym wszelki ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 1956 uzna-
ny za zmarłego z dniem 31 XII 1942. [SPNS, Ns 517/56; APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235]

CHROBAK LUDWIK, ur. w 1908, Tylmanowa, pow. nowotarski, tam zam; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk postrzelony w lewą 
dłoń. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 w Jarosławiu, skąd po zwolnieniu 24 X 1939 
powrócił do domu. Innych danych brak. [APK, PCK-19, Lista rannych..., Lista..., szpital Jarosław]

CHROBAK PIOTR, ur. 6 II 1901, Zagorzyn, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a od 1940 w stalagu XII A Limburg. Pochowany na 
cmentarzu w Jastrzębiku. [Świadek Franciszka Kowalczyka]

CHROBAK STANISŁAW, strz., pochodzący z Łącka. We IX 1939 żołn. plutonu art.  
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim, dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków umiejscowionym w byłych koszarach 8 puł. 
Stamtąd też 27 XI 1939 zbiegł wspólnie z kpr. Franciszkiem Franczykiem, dzięki dostarczeniu 
mu przez Zygmunta Ćwikowskiego, pracownika Służb Miejskich z Krakowa, cywilnych ubrań, 
po czym powrócił do domu. [Relacja Franciszka Franczyka]

CHRONOWSKI ANDRZEJ, strz. rez., pochodzący z Krużlowej Wyżniej, s. Marcina. 
Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Podczas walk dostał się w niewyjaśnionych okolicznościach w ręce nacjonalistów 
ukraińskich, przez których został zastrzelony. [ZKRPiBWP NS, Zginęli na polu chwały]

CHRONOWSKI FRANCISZEK. ur. 4 IX 1903, Łęka, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Gwardyjska 49 a (nr konskrypcyjny domu 735), s. Augustyna i Marii Ferenc, strz. 
rez., rolnik. W latach 1924-1925 pełnił służbę wojskową. 22 V 1926 wstąpił w związek małżeński  
z Stefanią Smoleń, z którą miał 4 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w niezna-
nych okolicznościach, do niewoli niem. Osadzony w stalagu XII C Wiebelsheim (nr jeniecki  
9029/XII C), skąd 6 X 1940 przeniesiono go do stalagu XX A Thorn, gdzie zaginął. Postanowie-
niem Sadu Rejonowego w Nowym Sączu z 18 VI 1980 uznany za zmarłego z dniem 31 XII 1946. 
[SRNS, Ns 1066/79; APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235; SPPpIIIRz NS, C 418; relacja żony]

CHRONOWSKI JAN, pseud. BOJAN, ur. 17 II 1902, Krużlowa Wyżna, pow. nowosą-
decki, s. Marcina i Marii Olech; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. W dniu 17 IX podczas walk  
w Dąbrowicy k. Lwowa, jego oddział zatrzymał się na krótki odpoczynek obok dworu. Korzy-
stając z chwili wytchnienia żołnierze usiedli w okalającym go sadzie. Wówczas niespodziewa-
nie rozpoczęła ostrzał nieprzyjacielska art. Jeden z wystrzelonych przez nich pocisków trafił  
w drzewo, pod którym siedział on wraz z kolegami. W wyniku wybuchu prawie wszyscy po-
nieśli śmierć na miejscu. [SONS, T 36/44]; ZKRPiBWP NS, Zginęli na polu chwały; P1P, s. 130, poz. 5]

CHRONOWSKI JÓZEF, ur. 7 III 1904, Krużlowa Wyżna, tam zam. (nr domu 6), s. An-
drzeja i Marii Gawlik, ż. Elżbieta Jezierska; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Gry-
bów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Zaginął 17 IX 1939 
w Dąbrowicy k. Lwowa. Wówczas to wykorzystując przerwę w walkach usiadł wraz z kolega-
mi pod drzewem, w które uderzył nieprzyjacielski pocisk artyleryjski. Postanowieniem Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu z 7 XI 1942 uznany za zmarłego 18 VII 1942. [SGGrybów, a 651/42; 
ZKRPiBWP NS, Zginęli na polu chwały; P1P, s. 130, poz. 6; KSp. 216]
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CHRONOWSKI WALENTY, ur. w 1909, Krużlowa Wyżna, tam zam. (nr domu 112). 
Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Podczas walk poległ w nieznanym miejscu, ani czasie. [APK, UW II, Deklaracje...]

CHRUSTEK TOMASZ, ur. 14 VIII 1912, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Jana i Ma-
rii; strz. rez., piekarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. W 19 roku życia podjął pracę w piekarni jako pomocnik. Powołany  
3 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 2 IX 1936. Rok później zawarł zwią-
zek małżeński. Zawezwany 1 X 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie 
których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 18 VIII 1939 do plutonu łączności 1 psp,  
z którym wyruszył na front pod Grybów jako telefonista. Podczas walk w Mościskach, dostał 
się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w tamtejszym obozie przej-
ściowym. Następnie przebywał kolejno w: Żółkwi, Rawie Ruskiej, Jarosławiu i Tarnowie-Mo-
ścicach. Wywieziony po 3-dniowym pobycie z tego ostatniego do stalagu II A Neubranden-
burg (nr jeniecki 6/II A). Po niespełna rocznym pobycie w obozie jenieckim został zwolniony  
i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wysłany w IV 1941 do przymusowych prac rol-
nych w Landsberg Dexel. W czasie ich wykonywania poważnie zachorował. Umieszczony  
w szpitalu, gdzie poddany został leczeniu operacyjnemu. Po powrocie do zdrowia powrócił do 
uprzednio wykonywanego zajęcia. Tam też w IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy 
wojsk sow. Po powrocie do domu rozpoczął pracę jako funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei 
w Chabówce, a następnie w Suchej. Począwszy od 1949 był pracownikiem Zakładu Budowy 
Drogi Kraków–Zakopane, a rok później powrócił do zawodu piekarza w Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” Rabka. Stąd też 15 VIII 1977 odszedł na emeryturę. Zm. w 27 X 1995 
i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, C 371/479]

CHRUŚCIEL STEFAN, szer., pochodzący z Krynicy. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Kry-
nica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są 
nieznane. [S. Cserich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 z 1999, s. 6]

CHRUŚLICKI JAN, ur. w 1918; strz. Powołany do służby wojskowej od III 1939 w 1 psp. 
Podczas walk, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Wysłany do Nowo-
sybirska, skąd po zakończeniu wojny powrócił do domu. Innych danych brak. [Relacja Michała 
Chruślickiego z Piątkowej]

CHRUŚLICKI TADEUSZ, ur. 5 X 1919, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Jana; kpr., ro-
botnik. Powołany do służby wojskowej od 5 III 1939 w 1 psp, w czasie której ukończył 1 VIII 
1939 szkołę podoficerską. Jako jej absolwent wyruszył na front, razem ze swoim pułkiem na 
czele drużyny. Jednak jego wrześniowy szlak jest nieznany. Prawdopodobnie po zakończe-
niu wojny ponownie służył w szeregach WP, skąd skierowano go do pracy w Zakładzie Kar-
nym. Rozkazem z dnia 25 VI 1956 awansowany do stopnia st. sierż. [Książeczka wojskowa, Seria A,  
Nr 120110, relacja syna Tadeusza]

CHRUŚLICKI WŁADYSŁAW, strz. rez., rolnik, zam. w Ptaszkowej, pow. nowosądecki. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 12]

CHRUŚLICKI WOJCIECH, ur. 13 II 1909, Falkowa k. Nowego Sącza, s. Andrzeja i Marii 
Marszałek, kawaler; strz., rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Adama Mickie-
wicza w Nowym Sączu, pracował w gospodarstwie rodziców. Powołany 29 X 1922 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą ukończył 16 IX 1924. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wy-
konywanego zawodu. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do k. robo-
czej, z którą wyruszył do prac fortyfikacyjnych w Ochotnicy. Tam oddział został zaatakowany 
przez Niemców i rozbity. Wycofywałem się w ciężkich walkach na Lwów. Tam zostaliśmy rozbici 
i dostałem się do niewoli niemieckiej. Podczas transportu do stalagu zbiegł w Kłaju wspólnie ze 
Stefanem Górą. W czasie drogi powrotnej do domu, zostali zatrzymani w Olszynach k. Bochni 
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przez jadący tamtędy oddział żołnierzy niem. Odstawieni do obozu przejściowego w Wiśniczu 
Nowym, skąd po paru dniach, wywieziono go do stalagu V A Ludwigsburg (nr jeniecki 3961/
V A). Przeniesiony 3 VIII 1940 do stalagu V B Villingen, gdzie pracował jako jeniec w kamie-
niołomach, a następnie na roli. Podczas wykonywania tych czynności nabawił się ciężkiej cho-
roby żołądka. Poddany operacji w cywilnym szpitalu, po czym ponownie powrócił do obozu. 
Tam też 25 IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk francuskich. Po powrocie do 
kraju w 1946 trudnił się do końca życia rolnictwem. Zm. 8 XII 1978 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, C 94/53]

CHRZĄSZCZ ALEKSANDER, ur. 9 VII 1920, Wójtowa, pow. gorlicki, s. Agnieszki; 
strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Jako członek „Strzelca” został zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. bON „Gorlice”,  
z którą wyruszył na front na Magurę Małastowską. Po zakończeniu walk o Lwów, przekroczył 
22 IX granicę państwową. Internowany do VII 1940 w którymś z węgierskich obozów, przej-
ściowo w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, po czym wywieziono go do przymusowych prac  
w Bad Wiessee (Bawaria). Tam też 4 V 1945 odzyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk ame-
rykańskich. Po powrocie do kraju podjął służbę w szeregach gorlickiej milicji. W 1948 zawarł 
związek małżeński z Jadwigą Lenartowską, z którą miał 6 dzieci. Niebawem też bo 1 kwietnia 
tego roku, przeszedł do pracy fizycznej w Rafinerii Nafty „Glinik” w Gorlicach, na stanowisko 
operatora oczyszczalni ścieków chemicznych. Stamtąd w 1985 odszedł na emeryturę. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939” oraz odznakami: „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, „10 lat w Służbie Narodu” i „20 lat  
w Służbie Narodu” (za działalność w ORMO), „Zasłużony dla Gorlic”. Zm. 18 V 1986 i spo-
czywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, C 96/162; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, 
poz. 141 i t. 4, poz. 477]

CHRZĄSZCZ ANTONI, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front jako dowódca 2 plutonu 1 kckm. [GSk, s. 172; P1P, s. 114; KSp, s. 216]

CHRZĄŚCIK EUGENIUSZ, ur. 13 X 1913, Szczyrzyc, pow. limanowski, s. Stanisława  
i Karoliny Tokarskiej; strz. rez., szklarz. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej w Drohobyczu. 
Po przybyciu do Gorlic w 1929 pracował w ogrodzie hr. Skrzyńskiego. Powołany 15 III 1935 do 
służby wojskowej w 6 psp w Samborze i przydzielony do 2 kckm stacjonującej w Drohobyczu, 
jako karabinowy. Po zakończeniu służby wojskowej we IX 1936 powrócił do pracy w ogrod-
nictwie. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 
24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Koniecznej. Swój udział  
w wojnie obronnej zakończył pod Chyrowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował w gorlickim zakładzie szklarskim Eugeniusza Trojanowicza.  
W dniu 20 II 1944 zawarł w Sękowej związek małżeński z Zofią Boczoń. Po wojnie ukończył 
Szkołę Zawodową w Jaśle, zdobywając zawód szklarza. Po zdaniu egzaminów mistrzowskich 
w swoim rzemiośle, otworzył 5 VI 1946 swój prywatny zakład. Na skutek polityki ówczesnych 
władz, musiał go jednak zamknąć w 1950. W tej sytuacji znalazł zatrudnienie w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Gorlicach. Po rozwiązaniu umowy o pracę  
z dotychczasowym zakładem pracy, otworzył ponownie 15 IX 1957 swój własny warsztat 
szklarski. Odzn. odznakami: „Przodownikom Pracy” i „Honorową Odznaką Rzemiosła”. Zm. 
22 IV 2001 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, C 97/589; tamże, Koło Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 6, poz. 698; SGGorl., Lhip167/46]

CHUDY FRANCISZEK, strz. rez., rolnik, zam. w Siekierczynie, pow. limanowski. Zmob. 
25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Tam też do-
stał się do niewoli niem. Innych danych brak. [APNS, SGLim., Zg 76/46]

CHUDZIK WOJCIECH, ur. w 1903 prawdopodobnie w Stróżach, pow. nowosądecki, 
tam zam., s. Mikołaja; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
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na front. Podczas walk dostał się 18 IX w Stanisławowie do niewoli sow. Osadzony w obozie 
NKWD Krzywy Róg (obłast Dniepropietrowska), gdzie pracował w kopalni rudy. Wywieziony 
3 VI 1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi ASRR) i skierowany do budowy linii 
kolejowej. Odesłany 17 VII 1941 drugim transportem ze stacji Mieżog do obozu NKWD Juża, 
skąd wyruszył 5 IX 1941 do Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Z nią też udał się do 
Iraku. [Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, poz. 102168]

CHUDZIKIEWICZ WIKTOR, ur. 18 XII 1900, Stanisławów, s. Antoniego i Michaliny 
Parys, zam. w Zakopanem (willa „Boży Dar”). Absolwent z 1920 Szkoły Rolnej w Stanisławowie. 
Już jako 17-letni chłopiec wstąpił 1 XII 1917 do Polskiego Korpusu Posiłkowego z przydziałem 
do art., w którym służył do 16 II 1918. Wcielony 15 III 1918 do armii austriackiej jako „jedno-
roczniak” i skierowany do Szkoły Oficerów Rezerwy w Kamionce Strumiłowej. W przededniu 
rozpadu monarchii Habsburgów włączył się w nurt polskiego ruchu niepodległościowego w Ga-
licji Wschodniej. Począwszy od 10 X 1918 do momentu szczytowego nasilenia walk polsko-ukra-
ińskich, tj. koniec V 1919, działał na tym terenie jako sekcyjny POW w Stanisławowie. Następnie 
ochotniczo od 15 VI 1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w składzie 214 puł, na sta-
nowisku wachmistrza. Zwolniony z końcem XII 1920 ze służby wojskowej w stopniu ppor., pod-
jął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał absolutorium. 
Osiadł w Zakopanem. Tam też był nauczycielem w państwowym gimnazjum męskim w willi „Li-
liana” (od 1937 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Oswalda Balzera). W późniejszym okresie 
był powołany na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do: 48 pp Strzelców Kresowych w Stanisławowie 
(1925), 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju (1929) i latem 1933 do 1 psp. Ten ostatni stał się jego 
pułkiem macierzystym. W 1932 awansował do stopnia por. Zmob. w VIII 1939 do macierzystego 
pułku i skierowany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Wykonując 
rozkaz przełożonych wyruszył ok. 15 IX w kierunku granicy węgierskiej. W drodze dostał się  
19 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w Kozielsku, skąd pismem NKWD nr 025/5 z kwiet-
nia 1940 przekazany został do dyspozycji NKWD w Smoleńsku. Wywieziony do Lasu Katyńskie-
go i tam rozstrzelany. Podczas prowadzonej przez Niemców ekshumacji odnaleziono go w mun-
durze wojskowym i oznaczono w Amtliches Material zum Massenmord von Katyń pod nr 3057. 
Ponadto w chwili śmierci posiadał przy sobie: kartę szczepień, kwit depozytowy, listy i pocztówki. 
Pogrzebany prawdopodobnie w bratniej mogile nr 5. Odzn.: Krzyżem Legionowym, „Medalem 
Pamiątkowym za wojnę 1918-1921” oraz „Odznaką Honorową »Orlęta«”. Był mężem Anny Roz-
maryn zmarłej w 1937 [GSk, s. 171; Pro Memoria, WPH zeszyt 1/1992, s. 444; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 87; 
A. Szczęśniak, Katyń, s. 38; GNLK, s. 27-29]

CHWALIBÓG ADAM, ur. 5 III 1898, Jasienna, pow. nowosądecki, s. Aleksandra i Teresy 
Magierowskiej. Absolwent I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Powołany w VIII 
1939 do 1 psp i mianowany d-cą ktab, która się mobilizowała w jego majątku, przy ul. Hallera. 
Stamtąd też wyruszył na front w kierunku Bielska. Podczas walk dostał się w Otyni do niewoli 
sow. Przekazany w drodze wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w oflagu. Prawdopodob-
nie z powodu kłopotów zdrowotnych został zwolniony w 1942 z obozu, po czym powrócił do 
domu. Aresztowany w III 1945 przez NKWD i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego, skąd 
powrócił szczęśliwie po 3-letniej zsyłce. Dwukrotnie zawierał związek małżeński, najpierw  
z Zofią Rodziewicz, a po jej śmierci 12 II 1955 z Marią Franciszką Alszer. Spoczywa na cmen-
tarzu komunalnym w Krakowie. [APŚM, Księga ślubów, t. 10, s. 53/24; relacja Stanisława Nowaka]

CHWASTOWICZ JAN, ur. ok. 1920; strz. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. bON „Gorli-
ce”. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

CIAPAŁA STANISŁAW, ur. 30 IV 1918, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii; 
strz. Jako członek „Strzelca” został zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”,  
z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Zm. 18 II 1992 i spoczywa na cmentarzu 
w Starym Sączu. Innych danych brak. [Relacja Eugeniusza Szewczyka]
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CIASTOŃ PIOTR, ur. 15 II 1909, Bilsko, pow. nowosądecki, s. Jana i Małgorzaty Pawłow-
skiej; plut. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1931 do służby wojskowej, którą ukończył po  
18 miesiącach w stopniu kpr. Po przejściu do rez. zawarł 19 II 1936 związek małżeński z Zofią 
Kołodziej. Z ta chwila przejął ojcowskie gospodarstwo. Był kilkakrotnie powoływany na ćwicze-
nia wojskowe, podczas których awansował do stopnia plut. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do kckm 156 rez. pp na stanowisko d-cy drużyny, po czym wyruszył na front do Wieliczki. 
Wysłany na front pod Szczyrzyc, skąd po rozbiciu wycofał się w kierunku Myślenic, a następnie 
Przemyśla. W okolicach tego ostatniego dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym, skąd po 1-dniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, 
a także w latach następnych trudnił się rolnictwem. Zm. 7 X 1997 i spoczywa na cmentarzu  
w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, C 382/192; SPNS, Kp 934/66; świadek Michała Jarosza]

CIĄGŁO WŁADYSŁAW, ur. 12 XI 1916, Podegrodzie, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Anieli; st. strz., kolejarz. W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Nieco wcześniej, bo w połowie VIII przekazano go do wzmocnienia posterunku Stra-
ży Granicznej. W czasie działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach 9 IX 
do niewoli niem. Wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 11887/XVII 
A), a następnie kolejno przebywał w stalagach: XII A Limburg, XII C Wiebelsheim, Arbe-
itskommando 589 Ettingen k. Mayen i XXI A Schildberg. Po zwolnieniu z tego ostatniego  
11 VI 1941, z powodu złego stanu zdrowia powrócił do domu. Zm. 24 XI 1968 i spoczywa 
na cmentarzu w Nowym Sączu-Helenie. [APK. UW II, Deklaracje...; relacja c. Ryżak; zaświadczenie 
Centralnego Archiwum. Jenieckiego]

CIĄGŁO WŁADYSŁAW, ur. w 1912, Wyglanowice, pow. nowosądecki; strz. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. 
Innych danych brak.

CIĄŻYŃSKI IGNACY, ur. 26 XII 1908 (lub 23 VIII 1908), Nowy Sącz, zam. Jagielloń- 
ska 25, s. Juliana i Ksawery Olesiak; st. strz., księgarz. Był absolwentem szkoły średniej  
w Nowym Sączu. Począwszy od 1924 pracował w zakopiańskiej VIII filii księgarni Gebeth-
ner i Wolff. Powołany 10 III 1930 do służby wojskowej w b. KOP, którą ukończył 20 III 1932. 
Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, po czym wyruszył na front 
do Krakowa. Podczas walk dostał się w Rawie Ruskiej do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
VI A Hemer (nr jeniecki 5403/VI A), skąd 25 IX 1940 po zwolnieniu i uzyskaniu statusu ro-
botnika cywilnego wywieziono go do przymusowych prac rolnych od 16 X 1940 w Paderborn 
w pow. Büren. Prawdopodobnie podczas ich wykonywania zachorował, po czym został zwol-
niony do domu, bowiem w latach 1943-44 był członkiem spółki księgarskiej. Po zakończeniu 
wojny nadal pracował w swoim zawodzie. Miarą uznania jego fachowości było powierzenie 
mu w latach 1951-63 kierownictwa Domu Książki w Nowym Sączu, a następnie do 1975  
w Zakopanem. Odzn. odznakami: „Za Zasługi dla Województwa Krakowskiego” i „Wzorowy 
Księgarz”. Zm. w XII 1986 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, C 319/174]

CICHOCKI, imię nieznane, ppor. rez. We IX 1939 dowódca plutonu w 3 k. bON „Gor-
lice”. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne t. 8; H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 30;  
A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, nr 25/2003]

CICHOŃ ANDRZEJ, ur. 4 II 1915, Sromowce Niżne, pow. nowotarski, s. Andrzeja  
i Marii Dziurnej; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w marcu 1938 do służby wojskowej w 1 psp, skąd 
po dziesięciu miesiącach przeszedł do rezerwy na podstawie reklamacji. Zmob. 24 VIII 1939 
do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na do miejsca koncentracji II b. w Łabowej wraz  
z 4 ks. Po przybyciu na miejsce skierowany w okolice Krynicy, gdzie zastał go wybuch wojny. 
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Po pierwszych walkach w obliczu militarnej przewagi nieprzyjaciela, rozpoczął wraz z od-
działem wycofywanie się w kierunku wschodnim. Podczas walk o Lwów, dostał się 20 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Tarnowie, skąd przetransportowano go do 
stalagu IX A Ziegenhain (nr jeniecki 261/IX A). Po zwolnieniu z obozu 1 VII 1940 i otrzy-
maniu statusu robotnika cywilnego wywieziono go do przymusowych prac rolnych u Erne-
sta Mildnera w Vockerode. W czasie ich wykonywania poważnie zachorował. Umieszczony  
w szpitalu w Kossel, skąd po miesięcznym pobycie powrócił do miejsca pracy. Niebawem też 
ponownie znalazł się w wspomnianej lecznicy, gdzie przebywał 2 tygodnie. Po raz kolejny za-
brany w XII 1941 do szpitala w Melsungen, w którym przebywał 6 tygodni. Tam też specjalna 
komisja lekarska, uznała go za niezdolnego do dalszej pracy, po czym 20 III 1942 powrócił do 
domu. Począwszy od 1953 wykonywał zawód flisaka na Dunajcu, skąd też w 1973 odszedł na 
rentę inwalidzką. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w wojnie obronnej 
1939”, „Odznaka Grunwaldzka” i odznaka „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczy-
zny”. Zm. 28 VI 1998 i spoczywa na cmentarzu w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, C 119; AKZKRP 
Szczawnica, t. 3, poz. 702-09; SPPpIIIRz NS, C 173]

CICHOŃ STANISŁAW, ur. 24 VIII 1906, Sromowce, pow. nowotarski, s. Józefa i Anto-
niny; strz. rez., rolnik. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia placówki 
Straży Granicznej w Sromowcach Niżnych. Pierwszym zwiastunem nadciągającej wojny był  
w dniu 31 VIII 1939 o godz. 22.15 atak nieprzyjacielskich oddziałów, chcących rozbroić straż-
nicę. Następnego dnia, wobec przeważających sił przeciwnika, wycofał się wraz z oddzia-
łem do Krościenka, a następnie dalej do Nowego Sącza. Tu już w składzie 1 psp brał udział  
w walkach o to miasto na Winnej Górze. Po ich zakończeniu doszedł w walkach odwroto-
wych po Sanok. Tam po rozbiciu oddziału odrzucił propozycję marszu ku granicy państwowej  
i wyruszył w kierunku Lwowa. Stamtąd przeniesiono go do Stanisławowa, gdzie w nieznanych 
obecnie okolicznościach dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Wołoczyska, skąd wy-
wieziono go do obozu NKWD Oranki. Przewieziony w XI 1939 do Brześcia Litewskiego i tam 
przekazany w ramach wymiany jeńców stronie niem. Umieszczony w stalagu V B Villingen, 
gdzie pracował przy regulacji rzek i potoków. Podczas wykonywania tych prac pewnego razu 
zasłabł. Jego koledzy Tadeusz i Karol Bielowie z Krościenka przynieśli go do obozu, skąd trafił 
do szpitala. Po powrocie do zdrowia, został zwolniony z niewoli i po uzyskaniu statusu ro-
botnika cywilnego, wywieziony do prac rolnych w Rzeszy. Tam też doczekał końca wojny, po 
czym powrócił do domu. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaka Grun-
waldzka”. Zm. 28 II 1985 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, 
C 122/133; AKZKRP Szczawnica, t. 3, poz. 721-722]

CICHORCZYK JÓZEF, ur. 9 VIII 1912, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Jana i Marii 
Stróżak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował w gospodarstwie ro-
dziców. Powołany do służby wojskowej w 1 psp, którą pełnił w latach 1934-1935. Powrócił do 
pracy na roli, a 2 lata później zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 1939 do 3 ks 1 psp, po 
czym wyruszył na front pod Grybów. Podczas działań wojennych dostał się 18 IX pod Jawo-
rowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków Płaszów, skąd 28 X 1939 
zbiegł w czasie przygotowań do transportu. Po powrocie do domu kontynuował uprzednio 
wykonywany zawód. W latach 1944-1945 współpracował z miejscową placówką BCh, dla któ-
rej na polecenie dowódcy M. Stróżaka pseud. „Plewa”, dowoził furmanką żywność i inne ma-
teriały potrzebne partyzantom. Po zakończeniu wojny był przez kilka kadencji radnym GRN. 
Zmarł 5 XII 1979 i spoczywa na cmentarzu w Porębie Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, C 75/39]

CICHORCZYK WŁADYSŁAW, ur. 9 II 1911, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Jana 
i Marii Stróżak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom  
w gospodarstwie. Powołany 10 III 1933 do służby wojskowej w 1 psp, skąd 27 IX 1934 od-
szedł do rez. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Swój 
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udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do 
domu. Okres okupacji spędził w Porębie Wielkiej pracując na roli. Po jej zakończeniu był pra-
cownikiem leśnym w tamtejszym Nadleśnictwie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. 
Stamtąd też w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. 30 I 1996 i spoczywa na cmentarzu w Porębie 
Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, C 417/487]

CICHÓRZ MICHAŁ, ur. w 1907, Niedźwiedź, pow. limanowski, prawdopodobnie tam 
zam., s. Jana i Antoniny; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front.  
W czasie działań wojennych zapewne był ranny, bowiem widziano go 19 IX w szpitalu w Sta-
nisławowie. Innych danych brak. [APK; PCK 24, Lista poszukiwań PCK, poz. 323]

CICHÓRZ WOJCIECH, szer., zam. w Niedźwiedziu, pow. limanowski. Zmob. w VIII  
1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się  
18 IX w Jaworowie do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków Płaszów, skąd  
28 X zbiegł, podczas przygotowań do wysyłki jeńców do stalagu. Innych danych brak. [Świa-
dek Józefa Cichorczyk]

CICHOWSKI FILIP, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
na front jako d-ca 1 plutonu 3 k. [GSk, s. 172]

CIDYŁO PAWEŁ, ur. 28 VII 1906, Czyrna, pow. gorlicki, s. Piotra i Oleny Stańczuk; kpr. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Mając 14 lat przeniósł się do Krynicy, gdzie zdobywał zawód krawca. Powołany 
10 IX 1928 do służby wojskowej w 6 pal Kraków, skąd po okresie rekruckim wysłano go do 
Szkoły Podoficerskiej Łączności. Do rez. przeszedł 11 VIII 1930. Związek małżeński zawarł  
2 lata później w Tyliczu, gdzie się osiedlił. Wzywany był w latach 1932-1936 na 4-tygodnio-
we ćwiczenia wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kkm, po 
czym wyjechał na front do Bielska. Swój udział w wojnie obronnej zakończył w Rzeszowie, 
skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem  
i krawca. Zm. w III kwartale 2005 i spoczywa na cmentarzu w Tyliczu. [ZKRPiBWP NS, C 301/681]

CIEĆKIEWICZ EUGENIUSZ, ur. 25 V 1914, Gorlice, zam. w Nowym Sączu, ul. Sienkie-
wicza 11; s. Jana i Janiny Fadik; pchor., pracownik umysłowy. Po ukończeniu gimnazjum w Gor-
licach w 1934, rozpoczął służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Piechoty przy 20 pp Kraków. 
Po przejściu do rez. pracował w Gorlicach, po czym podjął studia na AGH w Krakowie. Zmob. 
w VIII 1939 do bON „Gorlice”, gdzie był d-cą plutonu. Tuż przed wybuchem wojny wraz ze swo-
imi ludźmi wyruszył na stanowiska obronne na górze Dziamera k. Banicy. Swój udział w wojnie 
obronnej zakończył pod Lwowem, skąd powrócił do domu. Aresztowany 2 II 1943 w ramach 
akcji likwidacji byłych wojskowych oraz inteligencji polskiej i osadzony w gorlickim więzieniu. 
Przeniesiony do Jasła, a następnie do Tarnowa, skąd transportem z 2 VIII 1943 wywieziono go 
do KL Auschwitz (nr obozowy 134047). Tu przydzielono go do pracy w kopalni węgla „Janina” 
w Libiążu. Przeniesiony 4 XII 1944 do KL Mauthausen (nr obozowy 111968), gdzie doczekał 
wolności. Umieszczony w szpitalu w Heilham (?) k. Linzu, skąd po podleczeniu, powrócił we IX 
1945 do kraju. Osiadł w Kamiennej Górze i tam był pracownikiem Wytwórni Makaronu Polskie-
go Związku byłych Więźniów Politycznych. Do Nowego Sącza powrócił w 1950, gdzie pracował 
w uspołecznionych instytucjach. Zm. 2 VII 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w No-
wym Sączu. [ZKRPiBWP NS C 1/112; Relacja Edwarda Tumidajskiego]

CIESIELCZYK MICHAŁ, ur. 14 IX 1904, Siedliska, pow. tarnowski, s. Wojciecha i Te-
kli Smoleńskiej; sierż. służby stałej, podoficer zawodowy w 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Ciężko ranny, prawdopodobnie podczas obrony Nowego Sącza został przywieziony 5 IX do 
szpitala powszechnego w Gorlicach. Przetransportowany jeszcze tego samego dnia do szpitala 
powszechnego w Sanoku. Tam też zm. 6 IX 1939 i spoczywa w kw. wojennej nr 19 tamtejszego 
cmentarza przy ul. Rymanowskiej. [APK: PCK 19, Lista...szpital powszechny Sanok; Tamże, Lista..., szpital Gor-
lice, poz. 4; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 138]
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CIESIELKA FRANCISZEK, ur. 6 III 1909, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Antoniego 
i Teresy Walkowskiej; strz. Do 1930 był członkiem „Strzelca”, po czym wstąpił do klubu kaja-
kowego „Wisła” w Szczawnicy. Z racji swojej specjalizacji sportowej, trenował niemalże przez 
cały rok na granicznej rzece Dunajec. Dlatego też w III 1938 został zawezwany do Centrum 
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie k. Warszawy, celem specjalistycznego przeszkolenia 
wywiadowczego. Po zaprzysiężeniu wraz z czwórką innych uczestników powrócił do Szczaw-
nicy i został wcielony do tamtejszej Straży Granicznej, jako wywiadowca. Z chwilą agresji 
nieprzyjaciela na polskie tereny, po krótkiej walce nad Dunajcem, wycofał się do Jaworek, 
a później górami do Nowego Sącza. Tu jednak go nie przyjęto z powodu braku uzbrojenia  
i umundurowania, po czym powrócił do domu. W X 1939 wstąpił do podziemnej organizacji 
Służba Zwycięstwu Polski. Wykonując polecenie zwierzchników, założył w Szczawnicy pla-
cówkę „Sieć”, działając pod pseud. „Cięciwa”. W ramach swoich zadań, jako kurier, przeprowa-
dzał na Węgry uciekinierów z Polski. Na skutek zdrady aresztowany 6 III 1941 przez gestapo 
i osadzony w zakopiańskim więzieniu „Palace”. Poddany przesłuchaniom, podczas których 
nie wydał nikogo. Wykorzystując nadarzająca się okazję, zbiegł i wyjechał do Szymanowa  
k. Warszawy. Tu leczył odniesione podczas przesłuchań kontuzje, oraz uczestniczył w wykła-
dach tajnej podchorążówki. Po 8 miesiącach przerzucono go do Charsznicy w pow. miechow-
skim. Stąd na rozkaz swojego dowódcy powrócił w 1943 w rodzinne strony i wstąpił do od-
działu partyzanckiego AK por. Krystyna Więckowskiego „Zawiszy”. Tam też 11 XI 1944 awan-
sował do stopnia ppor. Po zakończeniu okupacji został rybakiem morskim. Po powrocie do 
domu 1 III 1947, był Przewodniczącym Gminnego Zarządu Oddziału Związku Samopomocy 
Chłopskiej. Do końca życia pozostał wierny kajakarstwu górskiemu w swoim klubie, który 
reprezentował najpierw jako zawodnik, a następnie działacz. Odzn. Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Partyzanckim oraz medalem „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”, a także odznaką 
„Zasłużony Działacz Turystyki”. Zm. 20 IV 1996 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKR-
PiBWP NS, Materiały historyczne, t. 8, materiały archiwalne koła w Szczawnicy s. 103-113]

CIESIELKA JAN, ur. 15 VI 1913, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Antoniego i Teresy 
Walkowskiej; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Począwszy od 1934 wspólnie z bratem uprawiał kajakarstwo górskie na 
Dunajcu. Jako zawodnik zdobył czterokrotnie mistrzostwo Polski, startując w szczawnickim 
klubie „Wisła”, równocześnie szkoląc początkujących adeptów tego sportu. Z racji dogodnego 
położenia przystani w pobliżu granicy słowackiej, rozpoczął, po wcześniejszym zaprzysięże-
niu przez d-cę Straży Granicznej, akcję obserwacji pogranicza. W ramach swojej wojskowej 
służby, wraz z kolegą, wykrył przygotowujących się do ataku żołnierzy niem. stacjonujących  
w Czerwonym Klasztorze. Wspomógł również ujawnienie niem. agentów, przebranych za 
ulicznych śpiewaków. 31 VIII 1939 został oficjalnie wcielony do Komisariatu Straży Granicznej  
w Krościenku n. Dunajcem. Tu też zastał go wybuch wojny. W pierwszym dniu walk po kilku 
potyczkach z nieprzyjacielem wobec dysproporcji sił, obrońcy wycofali się górami do Nowe-
go Sącza. Tu wspólnie ze strażnikiem Wawrzyniakiem otrzymał zadanie ochrony dokumentów 
pułkowych. Po załadowaniu ich na wozy wyruszył wraz z taborem w kierunku wschodnim. Po 
ciężkim bombardowaniu pod Lwowem konwój ten przestał praktycznie istnieć. W tej sytuacji 
postanowił przekroczyć granicę państwową. Jednak na wieść, że Rumuni wszystko rekwirują, 
zmienił zdanie i powrócił do Nowego Sącza, przenosząc część uratowanych, ważnych dokumen-
tów pułkowych. Po przyjściu do domu wstąpił do Służby Łączności ZWZ, pomagając uchodź-
com w przekraczaniu granicy słowackiej, a także pełnił służbę kurierską. Po powstaniu oddziału 
partyzanckiego AK pod dowództwem „Rysia”, wstąpił do niego, gdzie służył jako kwatermistrz 
pod pseud. „Kuś”. Po zakończeniu działań wojennych pracował na roli. Odzn.: „Medal Zwycię-
stwa i Wolności 1945” oraz „Odznaka Grunwaldzka”. Zm. 4 I 1998 i spoczywa na cmentarzu  
w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, C 136/527; tamże, Materiały historyczne t. 8; ZKRPiBWP Koło Szczawnica, s. 97]
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CIESIELKA STANISŁAW, ur. 28 VI 1913, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Jana 
i Katarzyny Gondek; strz. rez., rolnik. Był półsierotą, bowiem jego ojciec zginął na wojnie, 
służąc jako legionista. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej przerwał naukę, aby pomóc 
matce utrzymać rodzinę. Zatrudnienie znalazł w 1925 u ogrodnika Zegara w Szczawnicy, 
przerwane wielką powodzią w 1934. Wskutek wielkich zniszczeń przez nią poczynionych, zo-
stał skierowany na rok do usuwania jej skutków. Następnie był pracownikiem domu wczaso-
wego „Litwinka”, należącego do Husendera. Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 4 psp  
w Cieszynie, skąd po okresie rekruckim przeniesiono go do strażnicy Radoszówka podle-
głej 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd też w III 1939 przeszedł do rez. Zawezwany w V 1939 na  
3-miesięczne ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 1 IX 1939 do 2 ks 1 psp,  
z którą wyruszył na front w kierunku granicy słowackiej. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim 
zakończonych rozbiciem oddziału, dowodzący nim kpt. Jasiński rozpuścił żołnierzy mówiąc:  
a teraz chłopcy, ratujcie się na własną rękę. Podczas próby wydostania się z okrążenia, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Krakowie, skąd zbiegł i górami powró-
cił do domu. Jednak po kilkudniowym pobycie zabrano go do przymusowych prac w Rzeszy. 
Przez całą wojnę pracował w Hamburgu, u właściciela składu opałowego Karola Egersa. Po 
jej zakończeniu powrócił w 1945 do kraju i podjął trwająca 5 lat pracę przy budowie bacó-
wek w Jaworkach. Następnie był zatrudniony w Prewentorium Górniczym w Szczawnicy, skąd  
w 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 1 I 1996 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP 
NS C 375/455, oraz archiwum koła w Szczawnicy, s. 114-116]

CIEŚLA ANTONI, ur. 13 XII 1912, Łużna, pow. gorlicki, s. Wawrzyńca i Agaty Więcek; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej, pracował w gospodarstwie rolnym 
swoich rodziców. Następnie w latach 1931-1932 uczył się w Grybowie zawodu masarza, lecz 
miał trudności w nauce. Wobec zatrudnienia go w miejscowej mleczarni, powrócił do Łużnej. 
Powołany w III 1935 do służby wojskowej, którą pełnił do września 1936 w 1 psp. Zawezwany 
we IX 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie których brał udział w ope-
racji „Zaolzie”. Zmob. 16 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. 
Swój udział wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do 
domu. Okres okupacji, podobnie jak lata następne, spędził prowadząc własne gospodarstwo 
rolne. Zm. 3 VIII 1997 i spoczywa na cmentarzu w Łużnej. [ZKRPiBWP NS, C 456/497]

CIEŚLA ANTONI, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Podczas walk ranny dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Sanoku, który opuścił 8 XI 
1939. Innych danych brak. [APK: PCK 19, Listy... szpital Sanok, poz. 67]

CIEŚLA JAN, ur. 13 V 1920, Łużna, pow. gorlicki, s. Marcina i Tekli Dyl; strz., rolnik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej był słuchaczem Kursu Przysposobienia Zawodowego  
o specjalności: handel. Następnie pomagał rodzicom w gospodarstwie, a także prowadził wła-
sny zakład rzemieślniczy wyrabiający dachówkę. Jednocześnie dalej się uczył, zdobywając  
w 1939 dyplom czeladniczy w zawodzie stolarza, wydany przez Izbę Rzemiosła w Krako-
wie. W okresie od 4 IX 1934 do 5 IX 1936 odbywał przeszkolenie w Związku Strzeleckim,  
a 5 IX 1938 uzyskał świadectwo Przysposobienia Wojskowego II stopnia wydane przez 1 psp, 
z wynikiem bardzo dobrym. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na 
front. Naszemu plutonowi powierzono ochronę szlaków drogowych oraz patrole przygraniczne 
od strony Czechosłowacji. Podczas późniejszych walk o Krościenko Niżne został ranny w nogę 
i przysypany ziemią uniesioną wskutek wybuchu bomby. Po opatrzeniu rany kontynuował 
dalszą walkę w nowej k., stworzonej w Sanoku z rozbitków różnych formacji, z którą dotarł do 
Lwowa. W czasie walk o to miasto, dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Zimna Woda, a następnie Gorlice „Buciarnia”, skąd 1 X zbiegł i powrócił do domu. 
W 1942 wstąpił w szeregi AK z przydziałem do 3 drużyny, dowodzonej przez „Moryca”. Na 
mocy porozumienia polskiego podziemia przeszedł w 1944 do sekcji Władysława Augustyna 
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pseud. „Borcuch” w BCh. Po wojnie ukończył kurs spółdzielczości, a 24 XI 1945 zawarł zwią-
zek małżeński z Ludwiką Świniarską. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn.: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Zm. 25 X 1993 i spoczywa na cmentarzu w Łużnej. [ZKRPiBWP NS, C 166/444]

CIEŚLA WŁADYSŁAW, ur. 14 VI 1904, Brzozowa, pow. tarnowski, zam. w Nowym Są-
czu, s. Jana i Julii Nicpoń, żonaty od 14 V 1932 z Janiną Kalisz; oficer służby stałej. Prawdo-
podobnie był w plutonie saperów, bowiem ze swoim oddziałem brał udział w pracach miner-
skich przy budowie zapory w Rożnowie. Uczestniczył również w operacji „Zaolzie”. Niemniej 
jego wrześniowy szlak bojowy, jest nieznany. Po powrocie z frontu zatrzymał się w Brzozowej  
k. Tuchowa, gdzie związał się z tamtejszym Organizacją Orła Białego. Aresztowany 9 VI 1941 
w budynku miejscowej szkoły i osadzony w tarnowskim, a następnie krakowskim więzieniu. 
Wywieziony transportem z dnia 20 VII 1942 do KL Auschwitz (nr obozowy 22715), gdzie zm. 
22 VII 1942. [SGNS, Zg 48/49; Księga pamięci..., t. 2, s. 831 i 832; www.brzozowa-sa.pl]

CIEŚLAK FRANCISZEK, ur. 27 VII 1913, Pieniążkowice, pow. gorlicki, s. Jacentego  
i Anieli Bobicz; st. strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w pracach gospodarskich. Powołany 5 III 1935 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, 
którą zakończył we IX 1936. Po przejściu do rez. pracował nadal w zawodzie rolnika. Zawezwa-
ny w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 4 psp w Cieszynie. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli sow. 
Po złożeniu broni w tamtejszej cytadeli i krótkotrwałym przetrzymywaniu odzyskał wolność, 
po czym skierował się w stronę domu. Zatrzymany w drodze przez niemiecki patrol w Gród-
ku Jagiellońskim i osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, celem wywiezienia do stalagu.  
W czasie transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł z pociągu w okolicach Tarnowa, po czym powrócił 
do domu. Aresztowany przez gestapo w 1944 za współpracę z podziemiem i umieszczony w KL 
Płaszów, a później KL Szczakowa, skąd zbiegł i do końca wojny ukrywał się. Po jej zakończeniu 
zawarł w 1946 związek małżeński, współgospodarząc wraz z rodzicami na ich gospodarstwie.  
W latach 1949-1951 pracował jako kierownik zaopatrzenia w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Odrowążu, a następnie w latach 1955-1958 w GRN. Później przeszedł do Rejonu 
Dróg Publicznych w Nowym Targu, skąd w 1975 odszedł na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, C 302]

CIEŚLAK, imię nieznane, plut. służby stałej? We IX 1939 d-ca plutonu w 156 rez. pp. 
Innych danych brak. [Relacja Władysława Janosa]

CIEŻ JÓZEF, ur. 19 III 1912, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Stanisława i Anny Wa-
cławik; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodzi-
ców. Powołany 12 IV 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 20 X 1936. Zawezwany  
10 VIII 1938 na 5-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, podczas których brał 
udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Swój udział 
w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez 
cały okres okupacji, a także w latach następnych trudnił się rolnictwem. Zm. w IV kwartale 2001. 
[ZKRPiBWP NS, C 361/616]

CIOŁKOSZ JÓZEF, ur. 10 X 1900, Tutkowiec, pow. krośnieński, zam. w Nowym Sączu, 
ul. Kolejowa 12; st. strz. rez., robotnik. W dniu 28 XII 1929 zawarł związek małżeński z Heleną 
Wesołowicz, z którą miał 3 dzieci. W okresie międzywojennym pracował jako konserwator 
urządzeń w Krynicy. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front do Grybowa. 
Podczas walk dostał się pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w stalagu VII A Moos-
burg, w którym przebywał do końca wojny. Po powrocie z obozu, podjął pracę w ZNTK, skąd  
w 1961 odszedł na emeryturę. Zm. 17 X 1969 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w No-
wym Sączu. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1236; Dokumenty rodzinne, oraz relacja syna Adama; APŚM, 
Księga ślubów, t. 6, s. 183/146]

CIOMBOR JÓZEF, ur. 14 III 1914, Nowy Sącz, s. Leopolda i Heleny Martinow; plut. 
służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp, w szeregach którego, wyruszył na front. Jego wo-
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jenny szlak jest nieznany. Po zakończeniu walk powrócił do Nowego Sącza, gdzie w 1940 roz-
począł pracę jako przodownik w instytucji Baudienst. W 1946 wyjechał ze swojego miasta  
w nieznanym kierunku. [APNS; „Prokurator”, zeszyt 176]

CISOŃ JAKUB, ur. 17 VII 1907, Zawada k. Nowego Sącza, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Kraszewskiego; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego wo-
jenne dzieje są nieznane. Zm. 17 XI 1956 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu, kw. 39.

CISOWSKI EDWARD, ur. 10 VIII 1910, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Kune-
gundy Góry; kpr. rez., kolejarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej. pracował jako robot-
nik rolny u zamożnych gospodarzy. Po ukończeniu 18 lat został zatrudniony w cegielni Motyki,  
a później był pracownikiem muszyńskiego tartaku. Powołany 14 IV 1934 do służby wojskowej  
w 4 ks 1 psp, skąd 13 X 1934 skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stop-
niu st. strz. objął 8 III 1935 stanowisko z-cy d-cy drużyny w 1 ks. Tam też 12 VIII 1935 awansował 
na kpr., a miesiąc później (20 IX) przeszedł do rez. Zawezwany 15 IX 1937 na 6-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Rok później ponownie znalazł się w sze-
regach tego pułku, biorąc udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wy-
ruszył na front do Grybowa, jako z-ca d-cy taboru żywnościowego. Zakwaterowani w tamtejszej 
plebani dostarczali żywność dla wojska pod Florynką. Po rozpoczęciu niem. ofensywy skierował 
się na wschód. Dojechał do Doliny, a następnie Munkacsa przekraczając 18 IX granicę węgierską. 
Internowany w obozie Nagycenk, gdzie wyraził chęć powrotu do domu. Wywieziony 20 IV 1940 
przez Niemców do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd po miesięcznym pobycie przewieziono 
go do Krakowa i tu odzyskał wolność. Przez cały okres okupacji pracował w kolejnictwie. Po 
jej zakończeniu, wytypowano go w V 1945 na 3-miesięczny kurs toromistrzów odbywający się  
w Nowym Sączu. Po jego ukończeniu pracował na stacji PKP Muszyna, skąd 1 IX 1970 przeszedł 
na emeryturę. Zm. 2 VII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, C 327/397]

CISOWSKI, imię nieznane, por. Prawdopodobnie oficer rez. przydzielony z 1 psp na d-cę 
plutonu wzmocnienia Straży Granicznej w Krościenku. Brał udział w walkach w Pieninach. 
Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Jana Szczepaniaka]

CITAK JAN, ur. 3 XI 1906, Przysietnica, pow. nowosądecki, s. Bartłomieja i Marii Jop; 
szer. rez., rolnik. Jako roczne dziecko wyjechał z matką do Stanów Zjednoczonych; tam uczęsz-
czał do 8-klasowej szkoły polsko-amerykańskiej. Po powrocie do kraju w 1920 pracował w go-
spodarstwie rodziców. Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 2 ks 3 psp w Bielsku, którą 
ukończył 1 IX 1930. Po przejściu do rez. trudnił się rolnictwem. Odbył dwukrotnie ćwiczenia 
w 1 psp: od 15 VI 1932 przez 4 tygodnie, oraz od 1 VII 1935 przez 6 tygodni. Zmob. 14 VIII 
1939 do 1 psp i przydzielony do k. taborów pułkowych, z którą wyruszył do Bielska. Jednak 
do celu nie dojechał wskutek nieprzyjacielskiej ofensywy. W tej sytuacji na rozkaz dowództwa 
rozpoczął wraz z innymi wrześniowy odwrót w kierunku wschodnim. Przy wkraczaniu Kolbu-
szowej, koń na którym jechał, został śmiertelnie postrzelony. Upadając z niego uderzył głową 
o kamienisty bruk drogi. Jak długo leżałem tego nie wiem, bo gdy oprzytomniałem było dwóch 
niemieckich żołnierzy przy mnie. Jeden z nich odjął flaszkę od mojego nosa, czy ust, a drugi wołał 
hände hoch! Próbowałem wstać, lecz rzuciło mnie z powrotem na ziemię. Poczułem silny ból gło-
wy, a krew lała mi się z nosa i uszów. Był on tak silny i podbrzusze tak bardzo bolało, żem nie mógł 
wstać. Umieszczony w szpitalu w Kolbuszowej, skąd 4 dni później, przewieziono go do obozu 
przejściowego Kraków-Kobierzyn. Osadzony w byłych pułkowych stajniach, gdzie przebywał 
leżąc na oborniku przez 6 tygodni. Wobec braku poprawy stanu zdrowia, co uniemożliwiało 
wywiezienie go do stalagu, został 30 XI 1939 zwolniony do domu. Nabyta kontuzja poparta 
silnymi bólami i zawrotami głowy oraz utratą słuchu nie pozwalały mu pracować na roli tak  
w okresie okupacji, jak i w czasach późniejszych. Wszystkie te czynności wykonywała żona i ich 
3 dzieci. Zm. 29 IV 1992 i spoczywa na cmentarzu w Przysietnicy. [ZKRPiBWP NS, C 65/390]
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CITAK JAN, ur. w 1904, Barcice, pow. nowosądecki, s. Mikołaja i Kunegundy Janczak; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki. Innych danych brak. [SGSS, Zg 186/46]

CITAK JÓZEF, ur. 12 X 1907, Barcice, pow. nowosądecki, s. Mikołaja i Kunegundy Jan-
czak; strz. rez., murarz. Służbę wojskową rozpoczął w X 1929 w 1 psp i kontynuował ją do  
X 1931 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do wzmocnienia 
Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Stamtąd wysłano go na posterunek w Piwnicznej, 
gdzie zastała go wojna. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Lwów, a później Lubaczów i Kraków-Fort, skąd 15 XII 1939 jako rolnik, został 
zwolniony. Odzn. odznaką „Przdujący Kolejarz”. Zm. w 1990 i spoczywa na cmentarzu w Bar-
cicach. [ZKRPiBWP NS, C 433/386; Relacja Michała Pierzgi]

CITAK JÓZEF, ur. 8 V 1911, Przysietnica, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 195); 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w stalagu I A Stablack (nr jeńca 25274), skąd został zwolniony  
z powodu choroby. Wkrótce po powrocie do domu zmarł. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]

CIULIS FRANCISZEK, ur. 4 XI 1909, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Józefa i Antoni-
ny Bugno; st. strz. rez., pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany w III 1931 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kre-
sowych w Stryju, którą ukończył we IX 1932. W 1935 zawezwany na 4-tygodniowe ćwiczenia 
rez., po ukończeniu których zawarł związek małżeński. Począwszy od 1937 był pracownikiem 
urzędu pocztowego w Moszczenicy. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził prze-
szkolenie wojskowe, a następnie wznosił umocnienia polowe w okolicach Magury Małastow-
skiej. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do 
domu. Przez cały okres okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończeniu powrócił do pracy 
w urzędzie pocztowym w Moszczenicy. Po awansie na naczelnika urzędu przeniesiono go do 
Rzepiennika Strzyżewskiego, skąd w 1980 przeszedł na emeryturę. Odzn. odznakami: złotą 
„Zasłużony Pracownik Łączności” i „Za Wysługę Lat” (za 40-letnią przynależność do OSP). 
Zm. 3 XII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS, C 328/486; tamże, Koło 
Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 503]

CIUŁA JAN, szer. pochodzący z Krynicy, pow. nowosądecki. Zmob. 24 IX 1939 do 3 k. 
„Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk 
po rozbiciu jego oddziału pod Przemyślem, skierowano go do Stryja i wcielono do nowo po-
wstającego oddziału. Wraz z nim wyruszył pod Bolechów, z zamiarem przekroczenia w razie 
konieczności granicy węgierskiej. W czasie realizacji tego zadania 17 IX odmówił jej przejścia, 
mając na uwadze dobro pozostawionej w domu żony z maleńkim dzieckiem. Od swoich prze-
łożonych uzyskał akceptację tej odmowy i szczęśliwie powrócił do domu. [S, Csorich, Kierunek..., 
„Krynickie Zdroje”, nr 9 i 10 z 1999]

CIUŁA JÓZEF, pochodził z Podegrodzia, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Po rozbi-
ciu oddziału powrócił w X 1939 do domu. Innych danych brak. [Świadek Władysława Krzaka]

CIUŁA KAZIMIERZ, strz.? Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyru-
szył na front. Podczas przygranicznych walk ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony 
9 IX w gorlickim szpitalu, skąd 19 X został zwolniony, po czym powrócił do domu. [APK, PCK 
19, Lista...szpital Gorlice]

CSORICH STEFAN, ur. 25 IX 1921, Nowy Sącz, s. Władysława i Marii Słomki; szer., tre-
ner. Po szkole powszechnej rozpoczął naukę w prywatnym Gimnazjum dr. Romana Molendy  
w Krynicy. Równocześnie grał w hokeja w KTH Krynica. Jednak tej szkoły nie ukończył z powo-
du wybuchu wojny. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
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na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk, po rozbiciu oddziału pod Przemyślem, wycofano 
go do Stryja i wcielono do odtworzonego oddziału. Wraz z nim wyruszył stronę Bolechowa,  
a następnie, wobec groźby dostania się do niewoli sow., przekroczył 17 IX granicę państwową. 
Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. Tu wstąpił w szeregi 
2 DSP, skąd odesłano go do szkoły podoficerskiej. Brał udział kampanii francuskiej. Ranny 
podczas walk, przekroczył wraz ze swoją jednostką granicę szwajcarską. Internowany w Chur  
i Neuchatel, gdzie grał w hokeja. Po ucieczce z internowania przedostał się do Francji i walczył 
w batalionie FFI Annecy-Pontarlier. Po inwazji aliantów skierowano go do 1 DPanc gen. Macz-
ka, a następnie odkomenderowano do Wielkiej Brytanii. Tu w Szkocji zdał maturę i nadal grał 
w hokeja w klubach Dundee Tigers i Falkirk Lions w Edynburgu. Wysłany do Szkoły Podcho-
rążych w Wielkiej Brytanii, po ukończeniu której został żołn. 4 D Grenadierów. Po powrocie 
do kraju w X 1946 włączył się w nurt odbudowy życia gospodarczego i sportowego Krynicy. 
Jako dyrektor Spółdzielni Zdrojowej „Społem”, rozbudował punkty usługowe, zatrudniając  
w nich kolegów hokeistów. Sam też grał w hokeja, reprezentując Polskę na olimpiadach  
w St. Moritz (1948) i Oslo (1952), oraz trzykrotnie na mistrzostwach świata: w Pradze (1947 
– 6 m. i tytuł króla strzelców), RFN (1955 – 7 m.) i Moskwie (1957 – 6 m.). Mistrz Polski 
(1950) i trzykrotny wicemistrz (1949, 1951, 1953). Wystąpił 52 razy w reprezentacji Polski 
(1946–1957), strzelec 34 bramek. Był również pedagogiem ucząc WFiPW w Szkole Zawodo-
wej i Liceum. Następnie podjął pracę szkoleniową w miejscowym klubie sportowym. Później 
jako trener prowadził Podhale Nowy Targ (do 1965), Cracovię Kraków (do 1972), kadrę naro-
dową (1961-1963). W 1972 przeniósł się do Gdańska, gdzie trenował tamtejszego „Stoczniow-
ca” (do 1980). Odzn. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
francuską Legią Honorową, francuskimi i brytyjskimi medalami i krzyżami wojennymi. Zm. 
16 VII 2008 w Gdańsku, a został pochowany w Krynicy-Zdroju. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie 
Zdroje”, nr 9 i 10 z 1999; Sylwetki Polskich Olimpijczyków, www.olimpijski. Pl/294_1072.html]

CUDEJKO ROMAN, ur. 22 V 1917, Rajbrot, pow. bocheński, s. Jana i Rozalii; strz., robot-
nik. Jako absolwent szkoły powszechnej, rozpoczął w 1933 naukę w 3-letniej szkole zawodowej. 
Po jej ukończeniu przebywał przy rodzicach. Powołany 21 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp. 
Po wybuchu wojny wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Wobec groźby przełama-
nia frontu przez nieprzyjaciela, przeszedł wraz z oddziałem do Marcinkowic, skąd pociągiem 
przewieziono ich do Limanowej. Stąd udał się na wyznaczoną pozycję bojową. Wobec zmiany 
założeń taktyczno-obronnych, oddział odszedł do Nowego Sącza, skąd 5 IX wycofał się w kie-
runku wschodnim. Podczas walk pod Libuszą dostał się 7 IX do niewoli niem. Umieszczony  
w obozie przejściowym, skąd zbiegł. Po powrocie do domu przez całą okupację był grabarzem 
na cmentarzu parafialnym w Limanowej. Po jej zakończeniu do 1960 sprawował funkcję kościel-
nego w limanowskiej świątyni. Następnie został pracownikiem Centrali Produktów Naftowych
w Sowlinach. Jednak ze względów zdrowotnych zmuszony został przejść w 1970 na stanowisko 
dozorcy w Lidze Obrony Kraju w Limanowej. Stąd też 2 lata później odszedł na emeryturę. Zm. 
25 III 1992 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP, C 339/382]

CUDEK WOJCIECH, ur. 16 X 1910, Wilkowisko, pow. limanowski, s. Stanisława i Wiktorii 
Paździ, żonaty; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
rodziców. Powołany w X 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą kontynuował do XI 1933  
w 26 b. KOP Żytyń. Zmob. 24 VIII 1939 do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do 
Bronowic. Podczas walk pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niem. Osadzony 30 
IX 1939 w stalagu VI A Hemer, gdzie pracował przy drenowaniu gruntu. Po zwolnieniu z niewoli 
15 II 1941 ze względu na stan zdrowia, powrócił do domu. Zm. w III kwartale 1997 i spoczywa 
na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, C 42/496; SPPpIIIRz NS, C 106]

CUKIER STANISŁAW, ur. 18 XI 1914, Zakopane, pow. tatrzański, s. Stanisława i Anny; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
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w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły 
podoficerskiej, po jej ukończeniu w stopniu st. strz., został przydzielony do k. szturmowej. 
Tam też w III 1938 został kpr. W takim też charakterze uczestniczył w operacji „Zaolzie”, po 
czym 15 XI 1938 odszedł do rez. Powołany 4 miesiące później na 6-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym 
wyruszył na front. Podczas walk został 7 IX ranny pod Bieczem i w takim stanie dostał się do 
niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Kraków-Fort 7, skąd 30 X zbiegł i powró-
cił do domu. Tu od V 1940 pracował w miejscowej Spółdzielni Spożywców. W dniu 4 IX 1944 
zawarł związek małżeński z Heleną Gąsienicą Sobczak, z którą miał 2 dzieci. Zm. 23 III 1971 
i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, C 27/422; Zaświadczenie Biura Informacji  
i Poszukiwań PCK NR 70344/P]

CURZYDŁO MIKOŁAJ, ur. 4 XII 1907, Słopnice, pow. limanowski, tam zam. (nr do- 
mu 462), s. Józefa i Anny Pach, żonaty z Bronisławą Kęską; strz. rez., rolnik. Ukończył szkołę 
powszechną w Słopnicach Szlacheckich (filia „u Giemzika”), po czym pracował na roli. Odbył 
służbę wojskową w l. 1927-1929. Zmob. 26 VIII 1939 do bON „Limanowa” i wyruszył na front 
w kierunku Tylmanowej, jako łącznik. Podczas walk w Sądowej Wiszni wyniósł z pola walki  
i przeniósł do punktu sanitarnego swojego rannego d-cę por. Szewczyka. Niedługo później tam-
że dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Tarnów, celem wywiezienia 
do stalagu. Zapobiegła temu prośba ówczesnego proboszcza Słopnic ks. kan. Jana Zięby, który 
wystosował do władz niem. prośbę, o zwolnienie z niewoli jego parafian. Po pozytywnym jej za-
łatwieniu z końcem X 1939 powrócił do domu. Przez całe życie pracował na roli. Zm. 4 III 1973 
i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, C 113; K. Szczecina, Ocalić od zapomnienia]

CYGIEL ALEKSANDER, ur. 21 V 1914, Porąbka, pow. limanowski, s. Ludwika i Ku-
negundy Markiewicz; strz. rez., rolnik. W młodości należał do Związku Młodzieży „Wici”. 
Powołany 7 IV 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd po okresie rekruckim prze-
niesiono go do 26 b. KOP Żytyń. Do rez. przeszedł 14 III 1939, po czym podjął przerwaną 
pracę w rolnictwie. Zmob. 20 VIII 1939 do 2 kckm 1 psp i przekazany do zorganizowanej tu sa-
modzielnej kkm, z którą odjechał do Bielska. Stamtąd wyruszył na front do Wadowic. Podczas 
walk doszedł do Włodzimierza Wołyńskiego, skąd na rozkaz dowództwa, rozpoczął marsz ku 
rumuńskiej granicy. W czasie jego trwania dostał się w Równem do niewoli sow. Osadzony  
w obozie Poszczy (?) na Syberii, skąd w XI 1939 przewieziono go do Baranowicz. Tu w ramach 
wymiany jeńców przekazany Niemcom. Umieszczony w którymś ze stalagów, skąd 5 V 1942 
prawdopodobnie ze względów zdrowotnych został zwolniony. Po powrocie do domu wstąpił 
do AK przyjmując pseud. „Cegła”. Po zakończeniu wojny pracował w swoim gospodarstwie. 
Zm. 2 VI 2002 [ZKRPiBWP NS, C 79/625; Świadek Franciszka Cygiela]

CYGIEL FRANCISZEK, ur. 23 VIII 1908, Porąbka, pow. limanowski, s. Ludwika i Ku-
negundy Markiewicz; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w ojcowskim go-
spodarstwie. Powołany 7 IV 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą następnie kontynuował 
do IV 1932 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 20 VIII 1939 do 2 kckm 1 psp i przekazany do 
samodzielnej kkm, po czym odjechał do Bielska. W obliczu zbliżającego się zagrożenia wysła-
ny na front do Wadowic, skąd rozpoczął swój wrześniowy szlak. Zakończył go w Tarnogro-
dzie, gdzie po rozbiciu oddziału, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przeworsk, skąd po 5 dniach zbiegł i 10 X 1939 powrócił do domu. Tak w okresie okupacji jak 
i w późniejszych latach, pracował w swoim gospodarstwie rolnym, a w 1986 przeszedł na rentę. 
Zm. 15 X 2000. [ZKRPiBWP NS, C 507/596]

CYGIEL WAWRZYNIEC, ur. 10 VIII 1912, Stróża, pow. limanowski, s. Jana i Katarzy-
ny Żabówki; strz. rez., robotnik. Służbę wojskową pełnił od IV 1935 do IX 1936 w 1 psp. 
Powołany w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie których, brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 16 VIII 1939 do I b. 1 psp, po czym wyruszył na front do Śnietni-
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cy. Podczas walk pod Brzuchowicami k. Lwowa dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, z którego zbiegł i powrócił do domu. Postanowieniem prezy-
denta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. rez. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, C 120]

CYPRIAN STANISŁAW, ur. 4 V 1902, Cielcza, pow. jarociński, s. Stefana i Zofii; chor.
Za poręczeniem starszego brata Marcina, żołn. armii pruskiej wstąpił do POW w Jarocinie  
w wieku 16 lat. Tam też przechodził tajne przeszkolenie wojskowe. W dniu 26 XII 1918 POW-
-iacy zostali zaalarmowani i postawieni w stan pogotowia alarmowego. Z chwilą wybuchu po-
wstania wielkopolskiego 27 XII 1918 w wyniku krótkiej walki, opanowaliśmy miasto Jarocin  
i okoliczne wioski. Po opanowaniu miasta i urzędów wyznaczono mnie wraz z innymi towa-
rzyszami pod dowództwem mojego kuzyna Józefa Moszyka do patrolu po linii kolejowej Ja-
rocin–Września, celem zlikwidowania niemieckich wart ochronnych, chroniących mosty  
i wiadukty kolejowe. Po wykonaniu tego zadania, a była to stacja kolejowa Września, powró-
ciliśmy drezyną kolejową wraz z bronią, amunicją i innym sprzętem wojskowym do Jarocina. 
Następnego dnia tj. 28 XII 1918 powstanie objęło miasto Poznań i całą Wielkopolskę. Toteż 
wyjechaliśmy w składzie jednej kompanii pomóc walczącemu Poznaniowi. Następnie brał 
udział w bitwach o Krotoszyn, Zduny i Rawicz. Po sformowaniu się armii polskiej w połowie  
II 1919 otrzymał przydział do 2 pp w Bydgoszczy. Po zakończeniu walk został instrukto-
rem w Szkole Podchorążych w Bydgoszczy. W XII 1920 jako młodociany, został beztermi-
nowo urlopowany z wojska, po czym powrócił do domu. W III 1921 wraz z grupą ochotni-
ków przyjechał do Sosnowca, skąd po przekroczeniu granicy udał się do punktu zbornego  
w Mysłowicach. Tu otrzymał przydział do obsługi ckm-ów. Z chwilą wybuchu III powstania 
śląskiego (1-2 V) walczył z przeważającymi oddziałami Grentzschutzu na odcinku: Wyry–
–Łaziska Średnie, Łaziska Górne, Gardowice, Żory, Racibórz. Po zakończeniu walk podjął 
pracę w kopalni węgla kamiennego w Łaziskach Średnich. Powołany w XII 1923 do służ-
by wojskowej 3 psp w Bielsku, którą zakończył w 1924. Jednak z powodu braku perspekty-
wy pracy, zdecydował się pozostać w wojsku, gdzie dosłużył się stopnia chor. Przeniesiony  
w VII 1939 do Limanowej, gdzie obejał szefostwo kancelarii tamtejszego bON. Z nim też 
wyruszył na front. Podczas walk w Rzęsnej Ruskiej, został 19 IX ciężko ranny. Umieszczony 
w szpitalu w Samborze, gdzie dostał się do niewoli niem., a następnie sow. Po opuszczeniu 
lecznicy 15 VII 1940 i przekazaniu go stronie niemieckiej, powrócił do Sowlin k. Limano-
wej. Tu też wstąpił do ZWZ (placówka „Żar”), gdzie pod pseud. „Szrapnel” był oficerem
wywiadu. Na skutek donosu, aresztowany 5 VIII 1942 przez gestapo za przynależność do 
podziemnej organizacji i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po 6 tygodniach przesłuchań 
i tortur przewieziony do Tarnowa, a następnie wywieziony transportem 27 XI 1942 do KL 
Auschwitz (numer obozowy 78219). Osadzony w bloku śmierci nr 11, skąd dzięki pomocy 
kolegów przeniesiono go do magazynów żywnościowych. Nakryty w VIII 1944 przy przeno-
szeniu cukru i leków dla współwięźniów, ponownie osadzony w bunkrze nr 11. Po 14 dniach 
wywieziony do KL Ravensbrück, gdzie oswobodziły go 4 V 1945 wkraczające wojska alianc-
kie. Po odzyskaniu wolności już 15 V powrócił do Katowic i tu wstąpił w szeregi MO. Stąd 
Komenda Wojewódzka skierowała go na kierownika II Komisariatu MO w Zabrzu. Po kil-
ku tygodniach przesunięto go do Koźla na stanowisko komendanta powiatowego. W 1946 
powrócił do Zabrza z nominacją na komendanta MO. Po zwolnieniu go z milicji w X 1948 
podjął pracę w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, skąd w 1969 odszedł na 
emeryturę. Dał się poznać jako wielki społecznik, przez 2 kadencje był członkiem Prezydium 
MRN w Zabrzu, a także zasiadał we władzach ZBOWiD-u. Odzn.: Krzyżem Virtuti Militari, 
Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wiel-
kopolskim Krzyżem Powstańczym i innymi. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Zabrzu. [KSp,  
s. 216; S. Cyprian, Moje życie; „Kroniki Miasta Zabrza” nr 9/1976, s. 197-201; Relacja Stefanii Miernik z Limanowej]
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CYRANEK PIOTR, ur. w 1904, zam. w Nowym Sączu; strz. We IX 1939 żołn. 8 ks  
1 psp, z którym wyruszył na front. Poległ 7 IX podczas bitwy pod Libuszą. Pogrzebany  
w bratniej mogile nad Potokiem Libuszańskim, skąd w 1945 został ekshumowany i przenie-
siony na cmentarz wojenny w Gliniku Mariampolskim. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, 
Materiały historyczne; KSp, s. 216, P1P, s. 130, poz. 9; Liber mortuorum Libusza]

CZACHOWSKA-CABAŁA OLGA, ur. 4 X 1922, Nowy Sącz, c. Włodzimierza i Marii 
Pulit; siostra PCK. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczała na roczny Kurs Handlowy 
im. Adama Bergera w Toruniu. Jako jego absolwentka rozpoczęła w 1939 praktykę biurową  
w Zarządzie Gminy Nowy Sącz. W VII 1939 powołano ją na miesięczny kurs sióstr PCK pro-
wadzony przez Stanisława Banasia. Po jego zakończeniu została umundurowana i otrzymała 
pełne wyposażenie pierwszej pomocy, obejmując dyżur w miejskiej bibliotece. Z chwilą wy-
buchu wojny, na polecenie mjr. dr. Foltyńskiego wyjechała wraz z nadwyżkami kadrowymi do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce zatrudniono ją do pomocniczych prac 
biurowych w Ośrodku. Przeniesiona 15 IX do służby medycznej na stanowisko pielęgniarki 
w Garnizonowej Izbie Chorych, gdzie wespół z personelem służyła do 2 X 1939. Jednak już 
następnego dnia pozostała jako jedyna osoba usługująca rannym, bowiem cała załoga wraz  
z lekarzami udała się do Rumunii. Olga nie zdecydowała się na taki krok, gdyż poczuwała się do 
obowiązku służenia rannym. Tym samym znalazła się w kłopotliwej sytuacji, bowiem Rosjanie, 
którzy już wcześniej zajęli miasto, w dalszym ciągu dowozili nowych rannych. Istniejący stan 
rzeczy rozwiązali z końcem X 1939 sami Sowieci, rozpuszczając do domów podleczonych i lżej 
rannych, natomiast ciężej poszkodowanych umieszczono w miejscowym szpitalu powszech-
nym. Po zwolnieniu ze służby zamieszkała u żony mjr. Pawłowicza, gdzie odnalazł ją ojciec. 
Wykorzystując nadarzającą się okazję, powróciła wraz z nim oraz grupką mieszkańców No-
wego Sącza do domu. Tu 13 VIII 1942 została zatrudniona w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu 
Sandez (d. Warsztaty Główne PKP), jako urzędniczka na wydziale montowni, gdzie pracowała 
do końca okupacji. Po wojnie podjęła pracę w biurze Ubezpieczalni Społecznej. Po reorgani-
zacji dotychczasowego zakładu pracy, przeszła w 1954 do Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót 
Mostowych – Kierownictwo Grupy Roboczej w Nowym Sączu, na stanowisko samodzielnego 
referenta administracyjno-gospodarczego. Jednak to przedsiębiorstwo w III 1958 uległo li-
kwidacji. Dlatego też miesiąc później podjęła pracę w Powiatowym Związku Gminnych Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”, skąd w 1977 odeszła na emeryturę. Postanowieniem prezy-
denta Polski 14 II 2001 awansowana do stopnia ppor. rez. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, C 409]

CZACHURA JAN, ur. 24 IX 1902, Limanowa (albo Słopnice), s. Jana i Magdaleny, żona-
ty, 3 dzieci; strz. rez. Zmob. 20 VIII 1939 do 3 ks ON „Limanowa”, z którym wyruszył na front 
w kierunku Ochotnicy. Podczas walk w Jedliczu, dostał się 10 IX do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11925), 11 X 1940 przeniesiony do stalagu XII 
C Wiebelsheim, 8 X 1941 do stalagu XII A Limburg, 29 III 1942 do stalagu XII D Trier. Po 
otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac rolnych. 
Zm. w 1968 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [SPPpIIIRz, poz. C 2317]

CZACHURA PIOTR, ur. 29 V 1908, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Stanisława i Marii 
Janik, żonaty; strz. rez., robotnik. W dzieciństwie, po śmierci rodziców, został zabrany przez 
rodzinę do Zakopanego i umieszczony w Zakładzie Braci Albertynów na Kalatówkach. Po 
ukończeniu 14 lat życia podjął pracę w Kuźnicach. Powołany 25 XI 1930 do służby wojskowej 
w 1 psp, którą ukończył 23 III 1932. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński i podjął 
pracę w sowlińskim tartaku. Zmob. 17 VIII 1939 do II b. macierzystej jednostki, z którą wy-
ruszył do miejsca jego koncentracji w Łabowej. Wobec zagrożenia przerwania frontu oddział 
przemaszerował do Marcinkowic, skąd wagonami kolejowymi został przewieziony do Lima-
nowej, a stamtąd pieszo w kierunku Mszany Dolnej na front. Podczas starcia w Szymbarku, 
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został 5 IX ranny w lewą rękę. Po jej ambulatoryjnym opatrzeniu wyruszył w dalszą drogę. 
W czasie późniejszych walk w obronie wzgórza Huta leżącego za Sanem, dostał się do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kalwaria Pacławska, a następnie Krosno, skąd 
zbiegł. Zatrzymany przy powrocie do domu przez nieprzyjacielski patrol i osadzony obozie 
przejściowym Gorlice, a następnie Nowy Sącz. Stąd też miał być wywieziony do stalagu. Pod-
czas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł przez okno wagonu, na trasie Męcina–Pisarzowa.  
W czasie okupacji pracował jako robotnik, wstępując 10 I 1942 do BCh. Tam pod pseud. 
„Wiatr” był instruktorem i zastępca dowódcy plutonu „Wysokie”. W jego domu odbywały się 
narady dowódców, a także ukrywano broń, oraz ludzi poszukiwanych przez gestapo. Po za-
kończeniu wojny był zatrudniony jako robotnik leśny w Nadleśnictwie Limanowa. Z powo-
du kłopotów zdrowotnych zamieszkiwał od 1950 w Krynicy, pracując w miejscowej cegielni. 
Stamtąd też odszedł w 1974 na emeryturę. Zm. 24 II 1994 i spoczywa na cmentarzu w Kryni-
cy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, C 184/398; ZIW NS, poz. 387]

CZAJA EDWARD, ur. 28 II 1907, Ludźmierz, pow. nowotarski, s. Jana i Katarzyny Rado-
ski; kpr. pchor., rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, wstąpił do 
Państwowego Gimnazjum w Nowym Targu. Tam też w 1922 otrzymał świadectwo maturalne. 
Po zakończeniu edukacji pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Powołany 15 VIII 1930 
do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie, po czym od 30 VI 1931, odbywał 
praktykę w 49 Huculskim Pułku Strzelców w Kołomyi. Stamtąd też we IX 1931 przeszedł do 
rez., po czym nadal pracował w rodzinnym gospodarstwie, które przejął niebawem z powodu 
ciężkiej choroby ojca. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu wzmocnienia 
Straży Granicznej w Jabłonce na stanowisko z-cy d-cy. Z chwilą wybuchu wojny wycofał się 
z oddziałem do Jordanowa, biorąc udział w walkach o Wysoką, a następnie do Chabówki. 
Stamtąd koleją dostał się do Nowego Sącza, gdzie zameldował się w 1 psp. Wraz z nim opu-
ścił miasto 5 IX, wycofując się w walkach opóźniających w kierunku wschodnim. Podczas 
krwawych starć pod Lwowem, jego oddział został otoczony. W wyniku kontruderzenia wraz 
z częścią swoich kolegów wydostał się z okrążenia, po czym powrócił do domu. Przez cały 
okres okupacji, a także w latach następnych pracował w swoim gospodarstwie. Wobec kłopo-
tów zdrowotnych 7 XI 1981 odszedł na rentę rolniczą. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945” oraz „Odznaka Grunwaldzka”. Zm. 27 XI 1997 i spoczywa na cmentarzu w Ludźmierzu. 
[ZKRPiBWP NS, C 286/511]

CZAJECKI JAN, ur. 9 V 1915, Zakopane, pow. tatrzański, s. Franciszka; st. strz. Służbę 
wojskową rozpoczął 15 III 1938 w 4 psp w Cieszynie, skąd 7 miesięcy później, przeszedł do 
rez. wskutek reklamacji. W okresie od 10 IV do 6 VI 1939 przebywał na ćwiczeniach w 1 psp. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Niemniej jego szlak bojowy jest 
nieznany. Prawdopodobnie w czasie walk dostał się 28 IX do niewoli niem., niebawem zbiegł 
i powrócił do domu. Zm. 2 VI 1999 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, C 
504/563; Książeczka wojskowa nr A 0286153 z 1949 ]

CZAJKA JÓZEF, ur. 2 X 1903, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii; kpr. rez. 
Służbę wojskowa pełnił od II 1924 do IX 1925 w 34 pp w Białej Podlaskiej jako podkuwacz 
koni. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca 
jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk dostał się w Radymnie do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, skąd po zwolnieniu ze względu na stan zdrowia powrócił do 
domu. Spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [Książeczka wojskowa oraz relacja syna Adolfa]

CZAJKA JÓZEF, ur. 4 IV 1906, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Jakuba i Marii 
Maziarczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie rodziców. Powołany 17 III 1928 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą ukończył  
w III 1930. Po powrocie do domu zajmował się rolnictwem. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp  
i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Podczas późniejszych 
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walk o Lwów bronił odcinka usytuowanego wśród moczarów. Tam też nabawił się ciężkie-
go paraliżu od długotrwałego leżenia w bagnistym terenie. W takim też stanie dostał się do 
niewoli niem. Umieszczony prawdopodobnie w przemyskim szpitalu, skąd po częściowym 
cofnięciu się choroby, w obawie przed wywiezieniem do Rzeszy zbiegł. Po 2-tygodniowej 
wędrówce powrócił 26 XII 1939 do domu. Umieszczony w nowotarskim szpitalu, gdzie po  
7-miesięcznej kuracji przywrócono mu sprawność ruchową. Czas okupacji jak również i okres 
powojenny spędził pracując na roli, do czasu nawrotu choroby. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 16 XI 1984 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP 
NS, C 195/172; Relacja córki Marii Chryczyk]

CZAPLIŃSKI AUGUSTYN, ur. 22 V 1903, Grybów, pow. nowosądecki, s. Karola i Anny 
Grucy, żonaty; st. strz. rez., prac. umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął  
w 1918 praktykę handlową w Składnicy Kółek Rolniczych w Nowym Sączu. W czasie jej trwa-
nia uczęszczał na specjalistyczne kursy w krakowskiej Akademii Handlowej. Po ich ukończe-
niu i zdaniu stosownych egzaminów, został w 1922 kierownikiem sklepu filialnego. Powołany 
1 X 1924 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 22 XII 1925. Po przejściu do rez. po-
został w pułku, kierując już jednak jako pracownik cywilny przez 4 lata, tamtejszą Spółdziel-
nią Żołnierską. Z chwilą zawarciu związku małżeńskiego w 1929 został kierownikiem sklepu  
w Spółdzielni Kolejarzy „Samopomoc” w Nowym Sączu. W 1935 przeprowadził się do Kryni-
cy, w związku z objęciem stanowiska księgowego-kasjera w Zarządzie Miasta. Zmob. 14 VIII 
1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
W czasie walk w Lasach Janowskich, dostał się do niewoli niem. W czasie przeprowadzania 
kolumny jeńców do obozu przejściowego, zbiegł na trasie Dobromil–Przemyśl. Po powrocie 
do domu podjął funkcję sprawowaną wcześniej w urzędzie. Pod koniec okupacji, został za-
brany przez okupanta do przymusowych prac i skierowany do budowy i remontu dróg. Po 
zakończeniu działań wojennych wyjechał wraz z 45 innymi osobami do Wałbrzycha, gdzie 
został referentem aprowizacji w starostwie powiatowym. Następnie był kierownikiem Refera-
tu Osiedleńczego. Po awansie na członka Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej
prowadził w terminie od 1 XII 1947 do 31 III 1948 z ramienia Ministra Ziem Odzyskanych, 
akcję szacunku mienia nierolniczego na terenie Wałbrzycha. Później kolejno sprawował funk-
cje kierownika administracyjno-gospodarczego w Przedsiębiorstwie Upłynniania Remontów, 
w sekcji organizacji i zatrudnienia w wałbrzyskim MHD, w składnicy nr 4. Począwszy od 1 X 
1953 był kierownikiem inwestycji we Wrocławskiej Hurtowni Farmaceutycznej, a następnie 
Przewodniczącym Rady Zakładowej. Stamtąd też 13 VI 1969 odszedł na emeryturę. Odzna-
czony odznaką „XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska”. Zm. 15 X 1988 i spoczywa na cmenta-
rzu w Krynicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, C 311/300]

CZAPOROWSKI JÓZEF, ur. 17 VIII 1898; ppor. rez. We IX 1939 kwatermistrz 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Innych danych brak. [GSk, s. 171]

CZARMIŃSKI FRANCISZEK, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Poległ podczas walk w nieznanym obecnie miejscu i czasie. [P1P, s. 130, poz. 7; KSp, s. 216]

CZARNECKI STANISŁAW, ur. 28 XI 1901, Postołówka, pow. Kopyczyńce, woj. tarno-
polskie, zam. w Nowym Sączu, ul. Zygmuntowska 25. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych 
brak. [APNS Lista poszukiwań PCK]

CZARNOWSKI AUGUSTYN, ur. w 1918, zam. w Nowych Gołomienkach, pow. kościer-
ski. Żołn. 1 psp, kierowca samochodowy. Podczas walk ranny w prawe udo dostał się do nie-
woli niem. Umieszczony w szpitalu w Kielcach, skąd 9 XII został przeniesiony do szpitala neu-
rologicznego w Krakowie. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista...szpital neurologiczny Kraków]

CZECH ADAM, ur. 8 V 1910, Dobra, pow. limanowski, s. Anny; strz., murarz. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej pozostawał przy matce. Mając 15 lat wyjechał do Krynicy celem 
dalszej nauki i pracy w zawodzie murarza. Powołany 5 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, 
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którą zakończył we IX 1932. Po przejściu do rez. wykonywał zawód murarza. Wcielony w V 1939  
w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Kryni-
ca” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się  
w nieznanych obecnie okolicznościach k. Lwowa do niewoli sow., z której zbiegł 10 X 1939, po 
czym powrócił do domu. Wywieziony w 1940 do przymusowych prac, od I 1941 był zatrudniony  
u Helda w Reiskirchen. Po powrocie do kraju pracował w swoim zawodzie. Począwszy od 1951 
był przewodniczącym Spółdzielni Produkcyjnej w Krynicy. Zm. 3 III 1996 (lub 20 III 1996)  
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, C 489/460; SPPpIIIRz NS, C 332]

CZECH JAN, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Jana 
Piekarczyka]

CZECH JÓZEF, pochodził ze Zbyszyc; strz.(?). Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Jego wrześniowy szlak jest nieznany. Po zakończeniu działań wojennych  
w 1946 wyjechał na Ziemie Odzyskane. Innych danych brak. [Relacja Tadeusza Sarny]

CZECH MIECZYSŁAW, ur. 4 XII 1913, Kobylany, pow. krakowski, zam. w Starym Są-
czu, s. Jana i Antoniny Orkisz; ppor. rez., księgowy. Po ukończeniu gimnazjum kontynuował 
naukę w Instytucie Administracji, Gospodarki i Ekonomiki w Krakowie. Jako absolwent tej 
ostatniej odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Cieszynie. 
Ppor. mianowany w 1937. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz, z którą wy-
ruszył na front pod Łącko, jako d-ca plutonu. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod 
Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do domu. Tu już 5 X 1939 włączył się do pracy 
podziemnej, stając na czele starosądeckiej placówki Orła Białego. Następnie 1 I 1940 został 
członkiem ZWZ. Aresztowany 17 IV 1941 przez gestapo, za przynależność do podziemnej or-
ganizacji i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem 
z dnia 5 VI 1941 wywieziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 16983). Przeniesiony 22 VI 
1944 do KL Buchenwald (nr obozowy 62333), skąd niespełna miesiąc później (7 lipca) znalazł 
się w KL Dora. Wobec zbliżającego się frontu, wraz z innymi więźniami ewakuowany do KL 
Sachsenhausen, a następnie do KL Schwerin, gdzie 3 V 1945 wolność przywrócili mu żołnie-
rze amerykańscy. Do kraju powrócił 14 IX 1945 i rozpoczął pracę jako księgowy w Centrali 
Tekstylnej w Starym Sączu. 2 lata później przeniósł się na podobne stanowisko do Przedsię-
biorstwa Sprzedaży „Ruch”. Następnie w okresie od 1 XII 1954 do 22 X 1963 był księgowym 
w Gminnej Spółdzielni w Piwnicznej, a od 23 X 1963 do 7 VII 1973 w Sądeckich Zakładach 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Nowym Sączu. Odzn.: Krzyżem Oświęcimskim, oraz 
medalami: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 25 II 
1974 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [Relacja s. Adama oraz archiwa domowe]

CZECH SZYMON, kpr. Powołany do służby wojskowej od III 1938 w 8 ks 1 psp. Po 
wybuchu wojny wyruszył na front jako d-ca drużyny. Zm. 23 IV 1974. Innych danych brak. 
[Relacja Mieczysława Kurczaby]

CZECH WŁADYSŁAW, ur. 7 XII 1908, Zakopane, pow. tatrzański, s. Heleny; strz. rez. 
Gdy miał 7 lat rodzice jego przenieśli się do Zbyszyc w pow. nowosądeckim. Tu ukończył szko-
łę powszechną, a następnie pomagał matce w gospodarstwie. Powołany w 1929 do służby woj-
skowej w 1 psp, którą zakończył w 1931 Po przejściu do rez. pracował dorywczo. Począwszy od 
1935 został zatrudniony przy budowie zapory wodnej w Rożnowie. 3 lata później zawarł zwią-
zek małżeński z Józefą, z którą miał 4 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 509 
Kolumny Taborów dowodzonej przez por. Adama Chwaliboga. Wraz z nią wyruszył na front 
do Bielska. Jego wrześniowy szlak wiódł przez Kalwarię, Kraków, Rzeszów po Otynię, gdzie 
dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, skąd 1 XI 1939 przewieziono go 
do Brześcia nad Bugiem i tam w ramach wymiany jeńców przekazano stronie niem. Osadzony 
w stalagu II D Stargard in Pommern (nr jeńca 23009), w którym przebywał do 1944. Zwolniony 
do m. Wilhelmshof pow. Usedom (Wolin). Po powrocie do domu zamieszkał w Naściszowej, wy-
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konując dorywcze prace. Od 1949 był zatrudniony w szkole na stanowisku konserwatora. Stąd 
przeniesiono go służbowo 26 VI 1951 na etat woźnego do Prezydium MRN w Nowym Sączu. 
[SPPpIIIRz NS, C 362; Relacja Tadeusza Sarny]

CZECZÓTKA JAN WINCENTY, ur. 2 II 1909, Sowliny k. Limanowej, s. Wincentego  
i Apoloni Sotowicz; ppor. rez., nauczyciel. Był nauczycielem w szkołach podstawowych na zie-
mi limanowskiej. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod 
Tylmanową jako dowódca 3 plutonu. Tam też 4 IX podczas patrolu, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w oflagu X A Sandbostel (nr jeniecki 635/X A), a następnie oflagu X C Lübeck, skąd 
17 IX 1942 przeniesiono go do oflagu VI B Dössel. Wolność odzyskał w V 1945 w wyniku 
ofensywy wojsk alianckich. W dniu 7 VII 1945 zawarł w obozie wojskowym dla byłych jeńców 
Lütgeneder związek małżeński z Danutą Gołębiowską. Po powrocie do kraju nadal wykonywał 
zawód nauczyciela. Zm. 27 VIII 1973 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS,  
C 52/391; KSp, s. 216; Świadek Stefana Skorupy i Zygmunta Wojtasa]

CZELUŚNIAK JAKUB, ur. w 1900 prawdopodobnie w Wójtowej, pow. gorlicki, tam 
zam., s. Jana; st. strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk dostał się 19 IX w Rohatyniu do niewoli sow. Osadzony 4 X 1939 w obozie 
NKWD Równe-Lwów, gdzie pracował przy budowie drogi. Następnie przeniesiony w głąb Ro-
sji, skąd po amnestii wyjechał do Trockoje i tam wstąpił w szeregi Armii Polskiej gen. Andersa. 
Z nią też udał się do Iranu. [CAW, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich]

CZERNECKI EDWARD, ur. 24 VIII 1910, Nowy Sącz, tam zam., ul. Młyńska 18 (nr kon-
skrypcyjny 374), s. Józefa i Marii Kasprzyk, żonaty, miał 2 dzieci; kpr. rez., stolarz. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa u prywatnego rzemieślnika, uczęszczając rów-
nocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 30 X 1930 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, skąd 
skierowano go 15 III 1931 do Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu. Po jej ukoń-
czeniu 20 VIII 1931 i awansie do stopnia st. strażnika, przydzielono go do służby granicznej 
w 16 b. KOP Sienkiewicze, na stanowisko z-cy d-cy drużyny. Po nominacji na kpr. 12 X 1931, 
objął dowództwo drużyny i w takim charakterze 15 X 1932 przeszedł do rez. Po wojsku pra-
cował w swoim zawodzie, a 2 lata później zawarł związek małżeński z Marią Suchanek. Zawe-
zwany 4 XI 1938 na 7-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w trakcie których, brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 501 k. 55 b. asystencyjnego, 
 z którym wyruszył na front do Krakowa, razem z plutonem ppanc. Podczas walk w Lasach 
Janowskich dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a na-
stępnie Łańcut i Kraków, skąd wywieziono go do stalagu VIII C Sagan (nr jeniecki 1043/VIIIC). 
Wiosną 1940 został przeniesiony do stalagu XII B Limburg, po czym skierowano do Arbeitkom-
mando nr 366, gdzie pracował w swoim zawodzie. Następnie po 11 miesiącach przekazany do 
stalagu XII C Wiebelsheim, gdzie od 17 IX 1941 był robotnikiem rolnym w Rodemachein (?). Po 
ucieczce 3 VIII 1944 przedostał się na tereny wyzwolone przez aliantów. Wówczas to ochotniczo 
wstąpił do armii amerykańskiej, otrzymując przydział do k. inżynieryjnej (tzw. auto-kolumny). 
W jej szeregach brał udział w walkach od Bettembourga po Frankfurt nad Menem, gdzie 8 V 
1945 zastał go koniec wojny. W służbie wojskowej pozostawał do 18 I 1946, po czym 13 IV 1946 
powrócił do kraju. Tu pracował w swoim zawodzie. Po ukończeniu szkoły dla pracujących, został 
zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, oddział Nowy Sącz. Był jednym ze współzałożycieli 
Spółdzielni Stolarzy, której został pracownikiem począwszy od 1 VII 1951. Stamtąd też odszedł 
w 1975 na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz odznaką: „Zasłużony dla Sądecczyzny”, a także Tarczą Herbową Miasta Nowe-
go Sącza. Zm. w XII 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [APNS, AmNS 
I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235; Zbiory rodzinne dokumentów; ZKRPiBWP NS 31/23; SPPpIIIRz NS, C 333]

CZERNECKI STANISŁAW, ur. 24 I 1912 w Nowym Sączu, s. Józefa i Marii Kasprzyk, 
żonaty; st. strz. rez., krawiec. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej, rozpoczął naukę kra-
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wiectwa w prywatnym zakładzie rzemieślniczym, uczęszczając równocześnie do szkoły za-
wodowej. Powołany 14 III 1935 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd po okresie unitarnym 
został przeniesiony w VII 1935 do sztabu pułku na łącznika. Z kolei po awansie na st. strz.  
w III 1936, został łącznikiem dowódcy pułku. Z tego też stanowiska przeszedł 15 IX 1936 do 
rez. Zmob. 15 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front razem z 9 ks. 
Podczas walk pod Brzuchowicami k. Lwowa dostał się do niewoli niem. Osadzony w przej-
ściowym obozie zbiorczym Przeworsk, celem wywiezienia go do stalagu. W czasie transportu 
jeńców do Rzeszy zbiegł z transportu pomiędzy Tarnowem a Krakowem. Po powrocie do domu 
pracował w sądeckiej Zawodowej Straży Pożarnej. Aresztowany 20 V 1943 za wzięcie w obro-
nę inwalidy wojennego, poniżanego przez volksdeutscha, o czym doniósł konfident Henryk B.
Osadzony w celi nr 9 nowosądeckiego więzienia, skąd 2 miesiące później (7 VII) wywieziono go 
do obozu pracy przymusowej (Zwangsarbeit) Szebnie k. Jasła (nr obozowy 396). W wyniku jego 
likwidacji 10 I 1944, odzyskał warunkowo wolność, z równoczesnym oddaniem go pod nadzór 
gestapo. Po powrocie do Nowego Sącza był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w charakterze ro-
botnika (Stadtverwaltung Neu-Sandez). Po zakończeniu okupacji pracował jako krawiec w swo-
im zakładzie. Wskutek zmuszenia go do likwidacji własnego punktu rzemieślniczego, wstąpił  
w 1948 do nowosądeckiej filii Tarnowskich Zakładów Odzieżowych. Stamtąd też w 1969 odszedł 
na rentę. Odzn.: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 17 I 1991 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS. C 221/352; świadek Jana Ziemnika]

CZERNEK FRANCISZEK, szer. rez., ur. 6 XI 1907, Stara Wieś, pow. nowosądecki, zam. 
w Nowym Sączu, ul. Młyńska 6 (wraz z żoną). Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył 
na front. W czasie walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niemieckiej. Osa-
dzony w stalagu. Innych danych brak. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235]

CZERNEK MICHAŁ, ur. 29 X 1907 w Podłopieniu, pow. limanowski,  tam zam. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu zwiadowców w 156 rez. pp, po czym wyruszył 
na front do Wieliczki. Podczas późniejszych walk dostał się w nieznanych obecnie okoliczno-
ściach w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, skąd w ramach wy-
miany jeńców przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg, po czym 
wywieziono go do stalagu 303 Lillehammer (Norwegia). Podawany jest także stalag XIII A 
Nürnberg-Langwasser (nr jeńca 25371). Innych danych brak. [Świadek Józefa Puchały]

CZERNIK JÓZEF, ur. 3 III 1909, Gliczarów, pow. nowotarski, s. Adama i Wiktorii Rzad-
kosz, żonaty; st. strz. rez., robotnik. Ze względu na wybuch I wojny do szkoły uczęszczał tylko 
pół roku, ponieważ nauczyciela powołano do wojska. W tej sytuacji pomagał rodzicom w go-
spodarstwie. Zawezwany w IV 1931 do służby wojskowej, którą pełnił do IX 1932. Po przejściu 
do rez. zawarł związek małżeński i nadal pracował na roli. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się 18 IX w Lasach Janowskich do 
niewoli niem. Osadzony w stalagu V B Villingen (nr jeńca 732), skąd 4 VIII 1940 po zwolnie-
niu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziony go do przymusowych prac rolnych. 
Po zakończeniu wojny powrócił do domu kontynuując pracę w rolnictwie. W późniejszym 
okresie został pracownikiem Straży Przemysłowej, skąd w 1974 przeszedł na emeryturę. Zm. 
w X 1988 i spoczywa na cmentarzu w Białym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, C 342/302]

CZERNKOWSKI KAZIMIERZ, ur. 24 II 1910, Podegrodzie, pow. nowosądecki, s. Ka-
rola i Albiny Ciapały; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 501 k.  
55 b. asystencyjnego, z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Biłgorajem 
jego oddział został rozbity. Wraz z napotkaną grupką żołnierzy odszedł w kierunku Lwowa, 
po czym wszelki ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu  
z 30 V 1963 uznany za zm. 9 V 1946 [SPNS, Ns 1504/62; tamże, relacja Ignacego Hojdysa]

CZERWIŃSKI FRANCISZEK KSAWERY, ur. 21 VI 1901 (28 XI 1901), Gostyń, woj. 
wielkopolskie, kpt. służby stałej, oficer 1 psp. Był d-cą łączności w 1 psp. Dlatego też w stopniu 
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por. wysłano go rozkazem z 6 X 1930 na 5-miesięczny kurs oficerów tej specjalności w Cen-
trum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. Następnie dowodził kckm. Z chwilą wybuchu wojny 
mianowany d-cą obrony przeciwlotniczej Nowego Sącza. Poległ 9 IX w Korczynie, dowodząc 
k. szturmową, osłaniającą odwrót swoich wojsk. Spoczywa w kw. wojennej nr 19 w Krośnie. 
[Z1P, s. 41; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 150; P1P, s. 129, poz. 2; Dziennik personalny MSWojsk. 1931, nr 1, s. 41; Relacja Józefa 
Gniewka; KSp, s. 216; APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 23, poz. 75 i 137]

CZERWIŃSKI JAN, ur. 19 V 1905, Lasek, pow. nowotarski, s. Jana i Marii Orawiec, 
żonaty; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w VI 1933 do służby wojskowej w 4 psp w Cie-
szynie, którą po okresie rekruckim kontynuował do IX 1935 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 
w 24 VIII 1939 do 1 psp, skąd przeniesiono go do 156 rez. pp, z którym wyjechał na front 
do Wieliczki. Po rozbiciu oddziału pod Szczyrzycem, powrócił do domu. W czasie okupacji  
i w pierwszych latach powojennych zajmował się rolnictwem. W okresie od IV 1953 do IX 1970 
był zatrudniony w nowotarskim tartaku. Zm. w III kwartale 2005. [ZKRPiBWP NS, C 478/689]

CZERWIŃSKI JÓZEF, ur. 15 III 1911, Klikuszowa, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Wiktorii 
Jeziorskiej; szer. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
rodziców. Powołany w III 1933 do służby wojskowej w plutonie pionierów 1 psp (specjalność 
cieśla mostowy), którą ukończył w X 1934. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej 
jednostki, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Jabłonce. Po wybuchu wojny wraz  
z posterunkiem wycofał się przez Wysoką do Chabówki, skąd koleją dostał się do Nowego Sącza. 
Tu wcielono go do 1 psp, z którym rozpoczął odwrót w kierunku wschodnim. Podczas walk  
w Lasach Janowskich ranny w prawą nogę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w przemy-
skim szpitalu, który po 3 tygodniach zajęła Armia Czerwona. W tej sytuacji na własne żądanie 
opuścił jego podwoje i o kuli skierował się w stronę domu. Zatrzymany w drodze przez Niemców 
i umieszczony w obozie przejściowym w Grybowie, a następnie w Nowym Sączu. Przewieziony 
stamtąd do szpitala w Krakowie, skąd z końcem X 1939, wywieziono go do stalagu III D Berlin. 
W okresie od 15 I 1941 do 1943 pracował w spedycji w Cottbus. W związku z kłopotami zdro-
wotnymi postawiony przed komisją lekarską, która orzekła o jego nieprzydatności do dalszej 
pracy. W wyniku tego orzeczenia powrócił do domu. Okupację spędził pracując w rolnictwie. 
Pod jej koniec wstąpił w 1944 do oddziału partyzanckiego por. Tadeusza Kosmowskiego pseud. 
„Las”. Po zakończeniu wojny i rozwiązaniu oddziału w V 1945 powrócił do pracy na roli. 2 lata 
później podjął pracę w Nowotarskich Zakładach Ceramiki Budowlanej w Nowym Targu, skąd  
w 1972 odszedł na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, C 310/392; SPPpIIIRz NS, C 255]

CZESACZ ANDRZEJ, pochodził z Waksmundu, pow. nowotarski; strz., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy byli…, s. 14]

CZOP IGNACY, ur. 7 IV 1914, Dąbrowa, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Długosza 54, s. Józefa i Ludwiki,; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [APNS, Lista poszukiwań PCK]

CZOP JÓZEF, ur. 27 III 1913, Dąbrowa, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Racławicka 3, s. Anny; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych danych brak. [APNS, Lista poszukiwań PCK]

CZOP STANISŁAW, ur. w 1906, Nowy Sącz; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Poległ 7 IX podczas walk w Libuszy. Po zakończeniu wojny ekshu-
mowany na cmentarz wojenny w Gorlicach. [P1P, s. 130, poz. 8; KSp, s. 216; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 151]

CZUB AUGUSTYN, ur. 21 VIII 1904, s. Tomasza i Marii Pacholarz. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej, pracował jako uczeń, a następnie czeladnik w zakładzie kuśnierskim firmy
„Bielewicz”. Służbę wojskową odbywał w latach 1925-1926. Po przejściu do rez. prowadził do 
30 V 1930 własny zakład kuśnierski w Nowym Sączu przy ulicy Sienkiewicza. Począwszy od 
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1937 pełnił funkcję starszego instruktora WFiPW w Nowym Sączu. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 psp i przydzielony do bw. Podczas walk dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 10 XII 1939 został zwolniomy z powodu choroby, po 
czym powrócił do domu. W czasie okupacji wywieziony do przymusowych robót w Jarosła-
wiu, skąd zbiegł jesienią 1944. W dniu 6 III 1945 wstąpił w szeregi MO, skąd odszedł na własne 
żądanie 1 VII 1945. Następnie był komendantem Organizacji Służba Polsce w Korzennej i Na-
wojowej. W okresie od 1947 do 31 XII 1950 pracował w WKR Nowy Sącz, po czym przeszedł 
do miejscowych ZNTK, a następnie PKS na stanowisko strażaka i portiera. W 1963 został za-
trudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej jako dozorca, skąd w 1973 
odszedł na emeryturę. [ZKRPiOR NS Koło miejskie, Komisja weryfikacyjna, t. 10; relacja Stanisława Habeli]

CZUB PIOTR, ur. w 1899; sierż. służby stałej. Pracownik kwaterunku w 1 psp. Świadek 
śmierci sierż. Walkowicza pod Sądową Wisznią. Po wojnie ponownie wstąpił do wojska, awan-
sując do stopnia kpt. WOP. Innych danych brak. [Z1P, s. 47]

CZUB STANISŁAW, ur. 9 V 1915, Nowy Sącz, tu zam. Rynek 11, żonaty, miał 2 dzieci; 
strz. Żołn. 1 psp. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu II D Gross 
Born (nr jeńca 17525). Zwolniony 6 VIII 1940 i wysłany na roboty do Kollatz (ob. Kołacz) pow. 
białogardzki. Innych danych brak. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235]

CZUB STEFANIA, ur. 14 X 1891, Nowy Sącz, c. Andrzeja i Jadwigi Salamon; nauczyciel-
ka. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuowała naukę w seminarium nauczycielskim.  
W latach 1918-1935 pracowała w wyuczonym zawodzie w Wielgiem (woj. kujawsko-pomor-
skie) i Wrzosowie (woj. świętokrzyskie). Ze względu na stan zdrowia zaprzestała uczyć i pod-
jęła pracę w Biurze Ewidencji Ludności Zarządu Miasta (Magistracie) Nowego Sącza, a następ-
nie przy wydawaniu dowodów osobistych. Zmob. w VIII do punktu opatrunkowo-odżywcze-
go PCK na teren Nowego Sącza. Podczas walk pełniła służbę sanitariuszki. Po ich zakończeniu 
powróciła do uprzednio wykonywanej pracy. Aresztowana 22 I 1941 w Starym Sączu, skąd  
7 III przewieziono ją do tarnowskiego więzienia. Wywieziona 11 IX 1941 do KL Ravensbrück 
(nr obozowy 7241), gdzie odzyskała wolność 25 IV 1945 w czasie ofensywy wojsk alianckich. 
Po powrocie z obozu pracowała w nowosądeckiej MRN, po czym w 1951 odeszła na emerytu-
rę. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 18 XII 1979 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, C 41/48]

CZUBERNAT ANDRZEJ, ur. w Nowym Targu, s. Stanisława; sierż.? służby stałej. Podofi-
cer k. administracyjnej, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Plewy]

CZUBERNAT BARTŁOMIEJ, ur. 22 VII 1911, Nowy Targ, s. Bartłomieja i Katarzyny 
Kolasy; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodziców. 
Powołany w III 1933 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd po okresie unitarnym prze-
niesiono go do 26 b. KOP Żytyń. Przekazany w III 1934 do b. KOP w Osowcu, skąd rok później 
przeszedł do rez. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w którymś ze sta-
lagów, skąd po półrocznym pobycie powrócił do domu. W okresie okupacji, a także w latach 
powojennych pracował na roli. Zm. 16 VII 1999 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. 
[ZKRPiBWP NS, C 495/568]

CZUPAK ADAM, ur. 3 II 1914, Roztoka Wielka, pow. nowosądecki, s. Jana i Pelagii 
Kuziak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając prowadzić gospodarstwo rolne. Związek małżeński zawarł 11 II 1934 z Marią Tara-
siewicz. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w plutonie zwiadowców 4 psp w Cieszynie, 
skąd 14 IX 1938 przeszedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do w 1 psp i przydzielony do pluto-
nu zwiadowców z którym wyruszył na front. Podczas walk w Sądowej Wiszni, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Zakrzówek, skąd został wywieziony 
do stalagu IV A Elsterhorst (nr jeńca 10755). Po zwolnieniu z obozu w VI 1940 powrócił do 
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domu. W okresie okupacji pracował we własnym gospodarstwie. Wysiedlony 1947 w ramach 
akcji „Wisła” do Strzałkowic k. Legnicy, gdzie zajmował się rolnictwem. Z powodu choroby 
zmuszony został przekazać 26 XI 1979 swoje gospodarstwo synowi, po czym przeszedł na 
rentę. W 1980 powrócił na Sądecczyznę zamieszkując w Piorunce. Zm. w III kwartale 2005  
i spoczywa na cmentarzu w Piorunce. [ZKRPiBWP NS, C 424/628]

CZUPRYK ZBIGNIEW, por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z przydziałem do ktab, 
z którą wyruszył na front. Widziany we Lwowie. W X 1939 był poszukiwany przez rodzinę  
w „Gońcu Krakowskim”. [„Goniec Krakowski”, nr 8 z 1939 ]

CZWARKIEL KAZIMIERZ TADEUSZ, ur. 9 II 1914, Delatyn, pow. Nadwórna, woj. 
stanisławowskie (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina), zam. w Nowym Sączu, ul. Rokitniań-
czyków, s. Andrzeja i Wiktorii; plut. rez., księgowy. Szkołę powszechną oraz Szkołę Handlową 
ukończył w Krakowie. Powołany 20 IV 1936 do służby wojskowej w 5 ks 16 pp w Tarnowie 
i skierowany do szkoły podoficerskiej, po której w stopniu st. strzelca został 20 II 1937 in-
struktorem w 1 ks, a zarazem z-cą d-cy drużyny. Awansowany 15 VII 1937 do stopnia kpr., 
po czym 10 VIII 1937 przeszedł do rez. Powołany 20 IV 1938 na przeszkolenie wojskowe na 
stanowisku z-cy d-cy plutonu, w czasie którego, 30 V, mianowano go plut. Zmob. 15 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Straży Granicznej w Gorlicach. Podczas działań wojen-
nych dostał się 16 IX w Żółkwi do niewoli niem., z której zbiegł. W czasie drogi powrotnej do 
domu, zatrzymany 29 IX w Wiśniczu Nowym przez patrol żandarmerii razem z Mieczysławem 
Uczkiewiczem; obaj zostali umieszczeni w tamtejszym więzieniu. Tam w trakcie przesłuchania 
stwierdzono, że pomimo noszonej cywilnej odzieży, są na pewno obaj polskimi żołnierzami. 
W tej sytuacji wywieziono ich do stalagu V A Ludwigsburg (nr jeńca 3838), a następnie stalagu 
I A Stablack. Stąd został zwolniony 13 IX 1940 ze względu na stan zdrowia. Po powrocie do 
Nowego Sącza pracował w kolejnictwie. Począwszy od 1948 był pracownikiem ZNTK, skąd 
odszedł w 1974 na emeryturę. Zm. 6 XI 1974 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w No-
wym Sączu, w kw. 64. [ZKRPiBWP NS, C 1/24; APNS, Lista poszukiwań PCK]

CZWIERTNIA STANISŁAW HENRYK, ur. 9 III 1897, Ślemień pow. żywiecki, s. Jakuba 
i Kamili Karoliny ze Skoczków, zam. w 1939 w Strzyżowie pow. strzyżowski, kpt. Ż. Maria  
z Lepuckich. Uczył się w Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Wystąpił 
ze szkoły 24 V 1915 aby zaciągnąć się do Legionów Polskich. W WP od XI 1918. Ukończył 
gimnazjum w 1919. Podczas wojny 1920 walczył w stopniu podporucznika. Zweryfikowany do
stopnia porucznika w 1923 ze starszeństwem od dnia 1 IX 1920. Od 1922 służył w 15 pp „Wil-
ków” (Ziemi Bocheńskiej; przeniesionym w VIII 1921 do Dęblina). W I 1930 awansowany do 
stopnia kapitana. Przeniesiony do 20 pp Ziemi Krakowskiej, gdzie dowodził 6 k. Latem 1939 
mianowany d-cą bON „Gorlice”. Walczył na jego czele w kampanii wojennej 1939 r. Rozpoczął 
wojnę w składzie 2 Brygady Górskiej. Zamykał ze swym batalionem drogę na Gorlice w rejo-
nie Gładyszowa, walcząc z oddziałami niemiecko-słowackimi. 8 IX jego batalion został rozbi-
ty. Dalszych losów nie ustalono. Prawdopodobnie poległ podczas walk w Krościenku Niżnym 
k. Krosna. Był odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie, 
za wojnę 1920), Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921”  
i „Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”. Przez Sąd Grodzki w Strzyżowie 
uznany w 1947 za zmarłego. [GSk, s. 171; KSp, s. 216; Monitor Polski nr 19 z 14 II 1947]

CZYRNEK ALEKSANDER, ur. 23 X 1914, Podłopień, pow. limanowski, s. Antoniego 
i Wiktorii Wysmolec; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej, pozostał 
przy rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej  
w 2 psp w Sanoku i skierowany do szkoły podoficerskiej przy 6 psp w Stryju. Po jej ukończeniu 
powrócił do macierzystej jednostki, skąd 16 IX 1937 odszedł do rez. Po powrocie do domu 
pracował na roli. Zawezwany w IV 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe, które odbywał 
w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 kckm 1 psp i następnie przekazany do 156 rez. pp, z którym 
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wyruszył na front do Wieliczki. Tam też 5 IX podczas nieprzyjacielskiego nalotu, został ranny. 
Po opatrzeniu w polowym szpitalu, miał być wraz z nim ewakuowany na wschód. Jednak wo-
bec organizacyjnego chaosu, pozostawiono go samemu sobie. W tej sytuacji, nie mając innego 
wyjścia, przy pomocy kolegi szczęśliwie powrócił do domu. Tu pracował jako rolnik. W 1941 
wstąpił w związek małżeński. Aresztowany wiosną 1942 przez władze niem. za niedostarczenie 
mleka i osadzony na przeciąg 3 miesięcy w nowosądeckim obozie karnym przy ul. Kolejowej. 
Zm. 6 VII 1998. [ZKRPiBWP NS, C 425/440]

CZYRNEK JÓZEF, ur. 7 X 1911, Dobra, pow. limanowski, s. Antoniego i Anny Michalik; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej rozpoczął pracę w Wytwór-
ni Beczek Bukowych inż. Fryderyka Pordesa, które były przeznaczone na masło. Po 3 latach 
przeszedł do Lasów Państwowych. Tu jako robotnik leśny pracował w Śnietnicy, Mszanie  
i Dobrej. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą ukończył 20 IX 
1936. Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zawezwany w 1937 na  
4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Ponownie w sze-
regach armii znalazł się rok później, tym razem na 8 tygodni, uczestnicząc w operacji „Zaolzie”, 
a po jej zakończeniu w nagrodę za wzorową służbę, został zatrudniony przy pracach torowych  
w kolejnictwie. Zmob. 24 VIII 1939 do II b. 1 psp, po czym wyruszył do miejsca jego kon-
centracji w Uhryniu. Po 3-dniowym pobycie, zapełnionym zajęciami przy wznoszeniu umoc-
nień polowych, oddział wymaszerował nocą do Marcinkowic, a stamtąd koleją na front do 
Limanowej. Tu zajął stanowiska w okolicy stacji kolejowej. Niebawem też d-ca k. wyznaczył 
go do patrolu, mającego spenetrować okolice Łukowicy. Po wykonaniu zadania okazało się, 
że nie zastał już swojego oddziału, bowiem wycofał się on w międzyczasie do Nowego Są-
cza. W tej sytuacji wraz z kolegami podążył za nim, dochodząc go na nowosądeckim zamku. 
Tam też oddano d-cy sporządzony raport. W obliczu postępującej nieprzyjacielskiej ofensywy 
i zmiany założeń obronnych, wycofał się 5 IX wieczorem, pod obstrzałem niem. art., w okolice 
Grybowa. Tu podczas śniadania, jeden z pocisków trafił w kuchnię, całkowicie ją niszcząc, 
oraz raniąc i zabijając wielu żołnierzy. Tak więc dalszy ich odwrót, przerywany większymi lub 
mniejszymi bitwami, odbywał się już o głodzie. Jedynym ich pożywieniem było to, co dostali 
od napotkanych po drodze ludzi lub zabrali z nieuprzątniętych jeszcze pól i ogrodów. Po osią-
gnięciu Hołoska doszło do nocnego szturmu na białą broń, mającego na celu odblokowanie 
szosy na Lwów. W czasie jego trwania został ranny w lewą dłoń i bok. Pozostawiony na miej-
scu, ostatkiem sił doczołgał się do szosy, skąd napotkany oficer z jakimś nieznanym mu żołn. 
doprowadzili go do punktu opatrunkowego. Stąd po opatrzeniu, zawieziono go wozem sani-
tarnym do Brzuchowic i pozostawiono w prywatnym budynku. Ponieważ jednak eksplodują-
cy pocisk mocno nadwyrężył ów prowizoryczny szpital, przeprowadzono go wraz z 7 innymi 
żołnierzami do kolejnego budynku i po ograbieniu przez sanitariuszy, pozostawiono swojemu 
losowi. Po 4 dniach pobytu bez jakiejkolwiek pomocy medycznej, odnalazł ich tam kobiecy 
patrol PCK. Z inicjatywy pań załadowani zostali na furmanki i powiezieni do lwowskiego 
szpitala polowego, mieszczącego się w gmachu Politechniki przy ul. Sapiehy. Tu przebywał 
do czasu jego likwidacji przez władze sow., po czym 6 XI rozpoczął wraz z innymi powrót do 
domu. Niespodziewanie w osiągnięciu tego celu dopomogli im sami Niemcy, przewożąc ich 
przez San promem, po wcześniejszym sprawdzeniu zaświadczeń ze szpitala. Po przyjściu do 
domu kontynuował leczenie, bowiem wystąpiły komplikacje z ręką, która nie chciała się zagoić  
z powodu uszkodzenia kości oraz licznych odłamków pozostawionych w ranie. W okresie 
okupacji pracował jako robotnik rolny, wstępując 5 I 1942 do placówki AK w Dobrej. Tam 
służył jako łącznik, awansując 1 I 1945 do stopnia st. szer. Po zakończeniu wojny w latach 
1949-1963 był zatrudniony jako drwal w Nadleśnictwie Dobra, a następnie, ze względu na stan 
zdrowia, został stróżem w składnicy drewna. Stamtąd też odszedł w 1973 na rentę inwalidzką. 
Zm. 11 I 1995 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, C 240/433]
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CZYRNEK MICHAŁ, ur. 28 IX 1907, Podłopień, pow. limanowski, s. Michała i Marii 
Kaczmarczyk, ż. Barbara, miał 3 dzieci; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od III 1928 do 
XI 1930 w 1 pag w Nowym Sączu. Powołany w 1936 na ćwiczenia rez., które odbywał w 21 pal 
w Bielsku. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front 
do Wieliczki. Podczas działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. w Tłumaczu. Wywieziony do obozu NKWD Oranki, skąd w XI 1939 został przewieziony 
do Brześcia Litewskiego i tam w drodze wymiany jeńców przekazany stronie niem. Osadzony 
w stalagu XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeniecki 15371/XIII A), a od 13 II 1940 w stalagu 
X C Nienburg, gdzie też 7 I 1941 wcielono go do b. roboczego w Hamburgu. Wywieziony  
w II 1943 do stalagu Sandnes (?) (płn. Norwegia), skąd w V 1945 przez Bornholm powrócił do 
kraju. Tu do końca życia pracował na roli. Zm. 22 VIII 1981. [ZKRPiBWP NS, C 241/87]

CZYRNEK WOJCIECH, ur. w 1911, Podłopień, pow. limanowski, s. Antoniego i Wiktorii 
Wysmolec; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933 w plutonie łączności  
4 psp w Cieszynie. Brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk o Lwów prawdopodob-
nie poległ, bowiem od tego czasu wszelki słuch o nim zaginął. [Relacja brata Kazimierza Czyrnka]

CZYSZCZOŃ ALOJZY, ur. 14 IV 1908, Bukowina-Podszkle, pow. nowotarski, s. Józefa  
i Kunegundy; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. 1 psp, z którą wyruszył na front. 
Podczas walk został ranny w okolicach Grybowa, po czym umieszczono go w szpitalu po-
wszechnym w Jaśle. Po podleczeniu wywieziono go do stalagu VII B Memmingen. Zm. 15 VIII 
2001 i spoczywa na cmentarzu w Bukowinie. Innych danych brak. [ZKRPI BWP NS, C 517/668; APK, 
PCK 19, Lista..., szpital Jasło]

CZYSZCZOŃ JAN, ur. 7 I 1909, Podszkle, pow. nowotarski, s. Tomasza i Katarzyny 
Kajdy. Po zakończeniu edukacji w szkole powszechnej pracował w gospodarstwie rodziców. 
Powołany 1 I 1933 do służby wojskowej, którą pełnił do 1 IX 1934. Po przejściu do rez. po-
wrócił do pracy na roli. Zmob. 22 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Swój udział  
w wojnie obronnej zakończył 20 IX w Brodach, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił w X 1939 
do domu. Tu po zawarciu związku małżeńskiego kontynuował zawód rolnika przez cały okres 
okupacji, a także po wojnie. Zm. 31 XII 1993. [ZKRPiBWP NS, C 280/410]

CZYSZCZOŃ SEBASTIAN, ur. 17 I 1912, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Julii 
Zaremby; kpr. rez., kierowca. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował od 1926 w Fabryce 
Mebli Giętych w Jazowsku w charakterze chłopca porządkowego. Po zakończeniu praktyki zo-
stał samodzielnym pracownikiem tego zakładu. Dwukrotnie uczestniczył w kursach WFiPW, 
najpierw w 1934 w Rytrze i w V 1939 w Cyganowicach k. Starego Sącza. W VIII 1939 na apel 
władz wojskowych oddał do tworzonego oddziału cyklistów 8 rowerów, zaś na 9. objeżdżał 
10-kilometrową linię telefoniczną celem jej kontroli. Ochotniczo wstąpił do 1 k. „Stary Sącz” 
bON „Limanowa”. Brał udział w obronie Winnej Góry, po czym w walkach odwrotowych wy-
cofywał się po Janów Lubelski. Tam też dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. 
Aresztowany 28 II 1941 pod zarzutem słuchania radia i osadzony w nowosądeckim więzieniu. 
Zwolniony po 30 dniach, wobec nieudowodnienia mu winy, po czym podjął pracę w Ostbahn-
-Ausbesserungswerk Neu Sandez (d. Warsztaty Główne PKP). Tu też 2 X 1943 został zaprzy-
siężony przez kpt. K. Seratowicza, pseud. „Syrena” do BCh przyjmując pseud. „Bogdan”. Po 
okupacji pracował w Gminnej Spółdzielni w Jazowsku w charakterze kierownika. Zm. w VIII 
1996 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, C 431/481]

CZYSZCZOŃ WŁADYSŁAW, ur. 4 VIII 1910, Rabka, pow. nowotarski, s. Józefa i Anny 
Niżniak; plut. rez, rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w gimna-
zjum rabczańskim. Powołany we IX 1934 do służby wojskowej z przydziałem do Centralnej 
Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu. Jako jej absolwent z II 1935 w stopniu kpr., nadal tam
służył. Tam też awansował do stopnia plut. Do rez. przeszedł 15 IX 1935 i powrócił do rolnic-
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twa. Zmob. 24 VIII 1939 do II b. 1 psp, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Ła-
bowej jako d-ca drużyny. Przekazany do I b., z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się 12 IX w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie jenieckim, z którego zbiegł 
i powrócił do domu. Następnie przez zieloną granicę przeszedł na Słowację, a następnie przez 
Węgry i Jugosławię dotarł do Grecji. Tu po zaokrętowaniu w Pireusie na statek transportowy 
s/s „Warszawa”, wyruszył do Bejrutu, gdzie 15 V 1940 zgłosił się do Polskiej Stacji Zbornej. 
10 dni później przydzielono go do plutonu szkolnego 1 psk. 4 dni później przesunięto go do 
kgosp, gdzie po zdaniu stosownych egzaminów, zweryfikowano mu stopień plut. 16 VI 1940 
skierowany został do k. dowództwa, a 12 dni później przesunięto go do 2 ks 1 psk., by 29 IX 
ponownie przywrócić do k. dowództwa. Odkomenderowany 16 X 1940 do Dwizjonu Ułanów 
Brygady Strzelców Karpackich na kurs zwiadu konnego pułku, po ukończeniu którego 21 XII 
powrócił do macierzystej jednostki z przydziałem do 1 kckm. Po perypetiach zdrowotnych 
(przebywał w szpitalu i angielskim Domu Zdrowia), powrócił 29 III 1941 do Ośrodka Zapa-
sowego z przydziałem do rez. b. gospodarczego. Stamtąd przeszedł 9 V 1941 do Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich z przydziałem do 2 k. bmarsz. W czasie nalotu bombowego na 
Aleksandrię został 7 VI 1941 ciężko poszkodowany – stracił lewą nogę, odniósł rany głowy 
i prawej nogi, a także złamanie prawej ręki. Po umieszczoniu w tamtejszym szpitalu, orze-
czeniem komisji lekarskiej z 8 XII 1941 został zakwalifikowany, jako zupełnie niezdolny do 
służby wojskowej z kategorią „E” i przydzielony ewidencyjnie do b. ćwiczebnego szpitala. Po 
15-miesięcznym pobycie w egipskiej lecznicy, został ewakuowany 30 VIII 1942 do szpitala  
w Afryce Południowej, skąd 13 I 1943 odesłano go do Wielkiej Brytanii. Tu umieszczony 
został w liverpoolskim szpitalu, a następnie w Szpitalu Wojskowym nr 1, zorganizowanym  
w zamku Taymouth Castle w Aberfeldy, w Perthshire, w Szkocji. 30 IV 1944 został zwolniony 
z powszechnego obowiązku wojskowego. Po wyjściu ze szpitala zamieszkał w zamku Blair, 
należącym do książęcej pary Murray, który pełnił funkcje centrum rehabilitacji żołnierzy pol-
skich. Po jego opuszczeniu zamieszkał w Dunkeld, w Perthshire, gdzie poznał swoja przyszłą 
żonę, Phyllis. Z nią też w X 1946 zawarł związek małżeński, z którego narodziło się 3 dzieci. 
W 1953 został obywatelem brytyjskim i przybrał nazwisko James Wilson, po czym opuścił 
Szkocję i zamieszkał w Birmingham. Z powodu swojego inwalidztwa nigdzie nie pracował, 
a utrzymywał się z emerytury rządu brytyjskiego. Odzn.: „The Africa Star” i „The War Medal 
1939–1945”. Zm. w 1979 w Anglii i spoczywa na cmentarzu w Birmingham. [Dokumenty rodzinne, 
relacja córki Wandy Goodby]

CZYŻ MICHAŁ, ur. 22 IX 1908, Rzeszów, s. Stanisława i Anny Złamaniec; kpr. rez., 
ceramik. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę w fabryce kafli „Mola” w Rze-
szowie, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. W latach 1927-1930 był zatrud-
niony w rzeszowskiej fabryce Libra. Po przeniesieniu się w 1931 do Nowego Sącza, pracował  
w tamtejszej fabryce kafli „Frynka”, jako palacz i układacz kafli. Powołany w X 1932 do służby 
wojskowej w 2 b. telegraficznym Krasnystaw, podczas której ukończył szkołę podoficerską. 
Po przejściu do rez. 22 IX 1934 osiadł w Gorlicach, gdzie znalazł zatrudnienie w fabryce kafli
„Kiera” na stanowisku brygadzisty. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia 
Komisariatu Straży Granicznej w Uściu Ruskim. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 
w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu trudnił się uprzednio 
wykonywanym fachem we wspomnianym już gorlickim zakładzie pracy. Począwszy od 1941 
był d-cą plutonu w oddziale BCh, działającym na terenie Sękowej. Wskutek nieporozumień 
z dowództwem, stworzył 2 lata później własny oddział, z którym, rozpoczął działalność dy-
wersyjną pod pseud. „Futryn”. Jego dziełem było zniszczenie urządzeń w kopalniach ropy  
w Sękowej, Ropie i Kobylance. Po zakończeniu wojny pracował w branży ceramicznej. W 1950 
skierowano go do Centralnej Szkoły Związków Zawodowych w Warszawie na roczny kurs 
działaczy związkowych. Po jego ukończeniu powrócił do Gorlickich Zakładów Ceramiki Bu-
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dowlanej, gdzie był przewodniczącym Rady Zakładowej. Następnie przeszedł do Powiatowej 
Rady Związków Zawodowych, skąd 1969 odszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Krzyżem Partyzanckim”, medalem 
„Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką” i „Tarczą Herbową Miasta 
Gorlice”. Zm. 29 X 2000 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS,  
C 248/587; świadek Józefa Szczygła]

CZYŻYCKI MICHAŁ, pochodził z Żeleźnikowej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Innych danych brak.

CZYŻYCKI WŁADYSŁAW ADAM, ur. 24 XII 1913, Nowy Sącz, tam zam., ul. Długosza 
63, s. Jana i Józefy; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. Innych 
danych brak. [APNS, Lista poszukiwań PCK]

CZYŻYKIEWICZ JAN, ur. 9 XII 1913, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Stanisława i Marii 
Kozień; st. strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął pracę w ogrodzie hr. 
Skrzyńskiego w swojej miejscowości. Począwszy od 1933 był robotnikiem w gorlickim tartaku 
Grubnera, a od 24 VI 1936 w Zakładach Drzewnych „Forest”. Powołany w IV 1937 do służby 
wojskowej w 86 pp Mołodeczno, którą pełnił do IX 1938. Po przejściu do rez. powrócił do pra-
cy w „Foreście”. Wcielony 1 IV 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front do Koniecznej. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Chyrowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do 
domu. Zabrany 1 V 1941 przez Niemców do przymusowych prac i wywieziony do Rzeszy, do 
Gunzenhausen, skąd powrócił w VI 1945. Na nowo podjął pracę w gorlickim „Foreście”, skąd 
w 1978 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
3 IX 1998 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, C 250/574; tamże, Koło Gorlice, 
Zmarli, t. 5, poz. 629]

Ć

ĆWIK JÓZEF, ur. 2 V 1911, Nowy Sącz, s. Marii; kpr. rez., szewc. Ukończył szkołę po-
wszechną, a następnie 3-letnią szkołę zawodową. Powołany 8 III 1933 do służby wojskowej  
w 4 psp w Cieszynie, skąd po złożeniu przysięgi przeniesiono go do k. szkolnej b. KOP Czort-
ków. Przekazany 25 III 1934 do b. KOP „Hoszcza” na instruktora k. odwodowej, skąd 8 III 
1935 przeszedł do rez. Powołany 17 X 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w ramach których 
uczestniczył do 15 XI w operacji „Zaolzie”, jako d-ca drużyny. Zmob. 21 VIII 1939 do 1 psp  
i przeniesiony wraz z magazynem odzieżowym do OZ 21 DPG w Brzeżanach, jako maga-
zynier. Wobec pogarszającej się sytuacji militarnej, dowództwo zadecydowało, o ewakuacji 
zasobów magazynowych w kierunku południowej granicy kraju. W czasie marszu, konwój 
został otoczony w Bartnikach przez wojska sow. i po krótkiej bitwie, przejęty przez nich.  
W tej sytuacji szczęśliwie uniknął niewoli, po czym powrócił do Limanowej. W okresie oku-
pacji, a następnie w latach powojennych pracował jako szewc. Zm. 29 IV 2001 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, C 281/603]

ĆWIK PIOTR, ur. 29 VI 1901, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Anny, żonaty; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Nürnberg-Langwas-
ser (nr jeńca 25061) i przydzielony do Arbeitskommando 203, 31 I 1942 przeniesiony do stalagu 
V D Strassburg (nr jeńca 14687), a 1 VI 1942 do innego stalagu, z którego prawdopodobnie zo-
stał zwolniony i wysłany do przymusowych prac w Karlsruhe. Tutaj według informacji PCK miał 
zginąć 10 I 1945 w czasie alianckiego bombardowania. [SGLim, Zg 87/47; „Monitor Polski”, 153/47]
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ĆWIKLIK WŁADYSŁAW, ur. 22 X 1910, Stróżna, pow. gorlicki, s. Franciszka i Fran-
ciszki Gucwy; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie rodziców. Powołany do służby wojskowej, którą pełnił w latach 1931-1932 w b. KOP. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się 
20 IX w Rudkach k. Lwowa do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Nürnberg-Langwas-
ser (nr jeniecki 14787/XIII A), skąd 21 I 1942 został zwolniony i aresztowany prewencyjnie 
przez policję za przygotowywanie buntu jeńców. Osadzony w norymberskim więzieniu jako 
więzień polityczny, gdzie zachorował na chorobę płuc. Przeniesiony 12 I 1942 do szpitala w KL 
Flossenbürg (nr obozowy 2362), skąd 20/21 II 1943 wywieziono go do KL Dachau (nr 43937). 
Następnie 24/25 VI 1943 przeniesiony do KL Mauthausen, komando w Linz (nr 14787),  
a stamtąd 31 VII 1943 do KL Mauthausen, komando Linz III (nr 32209) i zatrudniony w fa-
bryce zbrojeniowej. Tu 5 V 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. 
Wobec krańcowego wyczerpania organizmu został umieszczony w szpitalu w Linzu, który 
opuścił 11 VI 1945. Miesiąc później powrócił do kraju i podjął pracę w rolnictwie. Zm. 22 IV 
1991. [ZKRPiBWP, NS, C 255/357]

D

DADAŚ JAKUB, ur. 12 VII 1906, Zagórzany, pow. gorlicki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Grunwaldzka 164 (nr konskrypcyjny 908), s. Antoniego i Marianny Gubały; st. strz. rez., ro-
botnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk był ranny  
i przebywał w krakowskim szpitalu im. Narutowicza. Innych danych brak. [APK; PCK 19, Lista..., 
szpital im. Narutowicza, Kraków]

DANEK JAN, ur. 15 II 1912, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Marii Wil-
czyńskiej; st. strz. rez., robotnik. Do 12 roku życia wychowywał się przy rodzicach, kończąc 
w tym czasie 2 klasy szkoły powszechnej, po czym przebywał u dziadków w Jasiennej. Tam 
pracował w ich gospodarstwie. Powołany 14 III 1935 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, skąd 
30 IX 1936 przeszedł do rez. Niespełna rok później zawarł związek małżeński z Anielą Jargot  
i zamieszkał w Nowym Sączu. Tu też znalazł pracę w Ogrodach Miejskich. Zmob. w VIII 1939 
do macierzystej jednostki i przeniesiony do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front 
do Krakowa. Podczas działań wojennych, dostał się 18 IX w okolicach Kolbuszowej do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł i powrócił do domu. W okresie 
okupacji pracował ponownie w Ogrodach Miejskich, które po jej zakończeniu weszły w skład 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Stamtąd też w 1972 odszedł na emery-
turę. [ZKRPiBWP NS, D 317]

DANIEL MACIEJ, ur. 5 II 1905, Roztoka, pow. limanowski. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okoliczno-
ściach do niewoli sow. Wywieziony do obozu NKWD, po zwolnieniu znalazł się ostatecznie 
w Ośrodku Organizacyjnym Armii w Guzar (Uzbekistan), gdzie zmarł 1 VI 1942 i tam został 
pogrzebany na cmentarzu komunalnym, gr. V, W–19. [Księga pogrzebanych..., Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie, t. 3. s. 351; P. Żaroń, Wykaz cmentarzy…, 131]

DANIELSKI JAN ANTONI, ur. 13 VI 1910, Nowy Sącz, s. Jana i Marii; sierż. rez. Absol-
went nowosądeckiego II Gimnazjum z 1931. Służbę wojskową rozpoczął 1 IV 1931 w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, którą ukończył 12 IX 1932 w stopniu szer. z cen-
zusem. Po przejściu do rez. pracował w jasielskim Zakładzie Ubezpieczeń. W okresie od 26 VI 
do 5 VIII 1933 uczestniczył, jako pchor. w ćwiczeniach rez. w 1 psp. W następstwie osobistych 
przeżyć podjął 1 IV 1934 decyzję wstąpienia do służby czynnej w 1 psp, gdzie otrzymał przy-
dział do plutonu przeciwgazowego, zrazu, jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodo-
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wy. Delegowany 24 VII 1935 do Składnicy Materiałów Intendentury w Brześciu n. Bugiem, 
skąd 12 VI 1938 powrócił do 1 psp. Wraz z nim brał udział w operacji „Zaolzie”, jako oficer
żywnościowy b. Po powrocie do Nowego Sącza przeszedł 31 I 1939 do rez. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp na stanowisko oficera żywnościowego I b., z którym wyruszył na front. Podczas 
działań wojennych 18 IX w nieznanych obecnie okolicznościach przekroczył granicę węgier-
ską. Internowany w obozie Teleki, a później Györ, skąd 30 IV 1940 zbiegł i przedostał się do 
Francji, a stamtąd 20 X 1940 do Wielkiej Brytanii. Tu wcielony został do pociągu pancernego, 
jako załogant. Przeniesiony 29 IX 1943 do Szkocji na stanowisko dowódcy 8 k. zaopatrzenia 
4 DP, a następnie był adiutantem w 1 d. Awansowany 1 III 1945 do stopnia oficerskiego ze
starszeństwem od 1 I 1945 i mianowany d-cą Ośrodka Zakwaterowania w Szkocji. Funkcję 
tę pełnił do 15 VIII 1947, po czym przeszedł do rez. Od 1 IX 1948 pracował w prywatnych 
firmach angielskich. Do kraju powrócił 5 IX 1958, a następnie zawarł 17 XII 1958 związek 
małżeński z Wandą Kulig. Był zatrudniony w handlu, a potem w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej. Zm. 31 XII 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS D 124/391; Dokumenty rodzinne i relacja żony Wandy]

DAŃCZAK JÓZEF, ur. w 1907, Krynica, pow. nowosądecki, tam zam. w willi „Gwiazda”, 
s. Anny; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do nie-
woli niem. Przebywał w stalagu. Innych danych brak. [SGMusz, A 64/41]

DAŃCZAK KAZIMIERZ, ur. w 1912, Krynica, pow. nowosądecki, tam zam., s. Anny; 
strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Przebywał w stalagu. Jego dal-
sze losy są nieznane. [SGMusz, A 64/41]

DAŃCZAK STANISŁAW, pochodził z Piwnicznej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kckm, z którą wyruszył na front w kierun-
ku Cieszyna. [Świadek Władysława Kumorka]

DAŃCZAK TADEUSZ, ur. w 1900, Krynica, pow. nowosądecki, tam zam., s. Anny; strz. 
rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Przebywał w stalagu. Innych danych 
brak. [SGMusz; A 64/41]

DAWCZAK FRANCISZEK, ur. 15 V 1909, Lubomierz, pow. limanowski, s. Jana i Fran-
ciszki Pałac; strz. rez., rolnik. Do szkoły nie uczęszczał. Od najmłodszych lat pracował w go-
spodarstwie rodziców. Powołany 14 III 1931 do służby wojskowej w 2 ks 3 psp w Bielsku, którą 
ukończył 16 IX 1932. Po powrocie z wojska wstąpił do miejscowego koła ZMW „Wici”, gdzie 
był skarbnikiem. Zawezwany 2 IX 1934 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w ma-
cierzystej jednostce. W latach 1936-1937 brał udział w wiecach i strajkach chłopskich na terenie 
powiatu limanowskiego. Zmob. 16 VIII 1939 do 4 ks 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncen-
tracji II b. w Łabowej. Wobec niebezpieczeństwa przerwania linii obronnych w Mszanie Dolnej, 
oddział przemaszerował do Marcinkowic, skąd koleją udał się na front do Limanowej. W obliczu 
rozkazu dowództwa o załamaniu skrzydeł frontu, wycofał się 3 IX do Nowego Sącza, gdzie brał 
udział w jego obronie. Po opuszczeniu dotychczasowych stanowisk wieczorem 5 IX, przeszedł 
do Grybowa, a następnie dalej na wschód. Podczas walk pod Krosnem 9 IX odłamki bomby 
zgruchotały mu prawą nogę, ramię, oraz lewą szczękę. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, któ-
ry opuścił 10 X 1939, po czym powrócił do domu. W czasie okupacji, a także po jej zakończeniu 
pracował na roli. W 1944 zawarł związek małżeński. Zm. 16 III 1981 i spoczywa na cmentarzu  
w Lubomierzu. [ZKRPiBWP NS, D 18/72; Książeczka wojskowa nr C O760261]

DAWIŁOWICZ JAN, ur. 23 XI 1914, Nowa Wieś, pow. nowosądecki, s. Teodora i Tekli; 
strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany w IV 1937 do służby wojskowej w 1 kckm 4 psp w Cieszynie, podczas 
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której brał udział w operacji „Zaolzie”, obsługując ckm. Po przejściu do rez. w XI 1938, po-
wrócił do pracy w rolnictwie. Zawezwany w III 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia, które odby-
wał w macierzystej jednostce. Zmob. 24 IX 1939 do 1 psp, z którym wymaszerował na front. 
Podczas walk dostał się w Mościskach do niewoli niem. W czasie konwojowania jeńców do 
obozu przejściowego, zbiegł wspólnie z kilkoma innymi żołnierzami. Po powrocie do domu 
zajmował się w dalszym ciągu rolnictwem. Wysiedlony w ramach akcji „Wisła” na Ziemie Za-
chodnie, gdzie zamieszkał w miejscowości Patoka, w gminie Gromadka, pow. bolesławiecki, 
woj. dolnośląskie. [ZKRPiBWP Wrocław, Życiorys]

DĄBROWSKI MARIAN JÓZEF, ur. 11 IV 1908, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Woj-
ciecha i Marii Kociołek; saper rez., tapicer. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął  
w 1925 naukę rzemiosła w nowosądeckim zakładzie tapicerskim Macieja Burdackiego. Powo-
łany 10 III 1930 do służby wojskowej w plutonie pionierów 1 psp, którą ukończył 15 IX 1931. 
Po przejściu do rez. pracował dorywczo do 1935, po czym znalazł zatrudnienie przy wznosze-
niu zapory w Rożnowie. Jednak po 3 latach odszedł z budownictwa i powrócił do wyuczone-
go zawodu, pracując w zakładzie tapicerskim. Zmob. 10 VIII 1939 do macierzystej jednostki 
i skierowany, jako saper-pionier, do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. 
Przydzielony do placówki w Piwnicznej, gdzie 1 IX odpierał ataki nacierających oddziałów 
słowackich. Po wycofaniu się w kierunku Nowego Sącza, brał udział w walkach o Winną Górę, 
a następnie rozpoczął odwrót w kierunku granicy wschodniej kraju. Podczas walk o Lwów,  
w czasie koncentracji wojsk polskich przy ul. Gródeckiej, przygotowujących się do przeciwna-
tarcia, dostał się 21 IX do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym powrócił 
do domu. Przez cały okres okupacji, a następnie do początku lat 50. prowadził własny zakład 
tapicerski. W XI 1950 został pracownikiem Spółdzielni Rymarzy w Krakowie, Oddział Nowy 
Sącz, skąd w V 1973 odszedł na emeryturę. Zm. 14 XII 1993 i spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, D 272/273]

DĄBROWSKI MICHAŁ, ur. 2 X 1904, Krasne (Potockie?), pow. nowosądecki, zam. Klę-
czany (nr domu 94), s. Andrzeja, ż. Anna Łącka; szer. rez., górnik, pomocnik szybowy. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas walk dostał się do niewoli niem. i przebywał w stalagu X A Schleswig. Innych danych 
brak. [APK, UW II, Deklaracje...]

DĄBROWSKI STEFAN, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Świadek An-
drzeja Hołoska]

DĄBROWSKI WŁADYSŁAW, ur. ok. 1920; strz. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. bON 
„Gorlice”. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

DECKER MARIAN, ur. 15 XI 1904, Dobra, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Kronen-
berger, żonaty, miał 4 dzieci; strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1927 w 1 psp. 
Zmob. 25 VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowany do wzmocnienia Komisariatu 
Straży Granicznej w Rytrze. Tu otrzymał przydział do placówki w Żegiestowie. Podczas walk  
o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XII E Metz, gdzie przebywał do III 
1943. Wówczas to wójt gminy Dobra nadesłał do obozu telegram powiadający go, o ciężkiej 
chorobie ż. Na jego podstawie otrzymał 2-tygodniową przepustkę do domu, z której już nie 
powrócił. Wobec licznych szantaży ze strony policji i realnej groźby wywiezienia go za to prze-
winienie do obozu koncentracyjnego, podpisał w I 1944 volkslistę. Po zakończeniu działań 
wojennych został aresztowany przez UB, za zdradę narodu polskiego i wyrokiem Sądu Grodz-
kiego w Nowym Sączu z 17 V 1947 skazany na 2 lata więzienia. [SGNS, IV K 128/47]

DEDO JÓZEF, ur. w 1919, zam. w Jaśle, ul. P. Skargi, s. Władysława i Genowefy; strz. We 
IX 1939 ochotniczo wstąpił w szeregi 1 psp. Podczas walk był ranny. W okresie od 6 do 11 XI 
przebywał w krakowskim szpitalu św. Łazarza. Innych danych brak. [APK; PCK 19, Lista...szpital św. 
Łazarza Kraków, poz. 8695]
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DEMCZAR PAWEŁ, ur. w 1914, Smerekowiec, pow. gorlicki, tam zam.; strz. Odbywał 
służbę wojskową od III 1938 w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. Niemniej jego 
żołnierska droga, jak i późniejsze losy są nieznane. [SGGorl, P 142/38]

DEMKOW WŁADYSŁAW, por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [GSk, s. 171]

DĘBCZYŃSKI IGNACY, zam. w Święcanach, pow. jasielski; strz. Prawdopodobnie 
żołn. 1 psp. Podczas walk nabawił się kontuzji nóg. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12  
w Jarosławiu, skąd 30 IX został wywieziony do stalagu. Innych danych brak. [APK; PCK 19-Lista...
szpital im. Narutowicza Kraków]

DĘBSKI JÓZEF, ur. 19 III 1920, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Jana i Anieli Raczek; 
strz., ekspedient PKP. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Limanowej pracował w gospo-
darstwie rodziców. Od 1936 był członkiem WFiPW w Limanowej. Wcielony 1 VI 1939 w sze-
regi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Z nią też wyruszył 25 VIII 1939 na front  
w kierunku Tylmanowej. Tam też dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym na terenie Słowacji, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Przenie-
siony do stalagu XIII A Nürnberg-Langwasser (nr jeniecki 12025/XIIIA), skąd 15 XI 1940 po 
zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, zwolniony do Urzędu Pracy Schwan-
dorf i przydzielony do przymusowej pracy w miejscowości Oberviechtach. Wolność odzyskał 
w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich w IV 1945. W okresie od 1 I 1946 do 25 V 1947 
służył w Polskich Oddziałach Wartowniczych przy armii amerykańskiej w Europie, kończąc 
służbę wojskową w stopniu plut. Po demobilizacji podjął pracę w belgijskiej kopalni, po czym 
w jesieni tegoż r. powrócił do kraju. Tu został inkasentem w PZU w Limanowej. Rok później 
przeszedł do limanowskiej PRN, pracował na stanowisku konserwatora melioracji w Wydziale 
Rolnictwa. Począwszy od 1950 był pracownikiem „Spółdzielni Transportowej „Zespół”, z któ-
rej w 1953 wyłoniła się „Spółdzielnia Pracy Spedycyjno-Przeładunkowa im. 1 Maja” w Nowym 
Sączu, skąd w 1961 przeniósł się na stanowisko ekspedytora PKP w placówce Krakowskiego 
Przedsiębiorstwa Transportu i Mechanizacji Budownictwa „Transbud” w Łososinie Górnej. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 2 X 1987 i spoczywa na cmentarzu 
w Pisarzowej. [ZKRPiBWP NS, D 255/191]

DIAKOW MARIAN LUDWIK, ur. 1 VIII 1906, Nowy Sącz, tam zam., ul. Wałowa 1,  
s. Hilarego i Emilii; st. strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu, skąd po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wy-
wieziono go do przymusowych prac rolnych. Po zakończeniu wojny powrócił do domu i zo-
stał funkcjonariuszem służby więziennej. Zm. w 1961 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1237; relacja żony Władysławy]

DIETRICH EDWARD, ur. 13 X 1900, Częstochowa, zam. w Nowym Sączu, ul. Piłsud-
skiego 6, s. Edwarda i Marii Rudzkiej, żonaty od 19 II 1925 z Antoniną Gizelą, miał 1 dziecko; 
kpt. służby stałej. W XI 1918 wstąpił do 27 pp w Częstochowie. W jego szeregach walczył na 
froncie ukraińskim. Ukończył szkołę podchorążych piechoty i we IX 1919 został mianowa-
ny podporucznikiem z przydziałem do 1 psp. Wziął udział w wojnie z Rosją Sowiecką. Po 
jej zakończeniu służył w Szkole Podoficerskiej nr 2 w Lublinie, skąd w VI 1921 powrócił do  
1 psp. Po awansie do stopnia por. skierowany w 1923 do 23 pp im. płk. Leopolda Lisa-Kuli  
we Włodzimierzu Wołyńskim, skąd w XI 1927 przeniesiono go do 54 pp Strzelców Kresowych 
w Tarnopolu. W VIII 1930 odkomenderowany do 34 pp w Białej Podlaskiej. W III 1931 przy-
dzielony do b. KOP „Borszczów”. Tam w I 1932 otrzymał awans do stopnia kpt. W V 1935 po-
wrócił do 1 psp na stanowisku d-cy 1 ks. Z chwilą wybuchu wojny mianowany d-cą improwi-
zowanego bmarsz, którym wyruszył na front w stronę Łącka. Pod wpływem niem. uderzenia 
wycofał się do Nowego Sącza, wyszedł z okrążenia przez Falkową w kierunku wschodnim. Po 
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walkach 8 IX w Odrzykoniu, został d-cą odtworzonego II b. 1 psp. 12 IX wziął udział w bitwie 
pod Birczą. 18 IX bohatersko kontratakował na Janów n. Wereszycą. Ranny 20 IX pod Hoło-
skiem, przebił się z resztą oddziału do Lwowa, a następnie 2 dni później znowu został ranny 
pod Lwowem. Bronił miasta na odcinku Kleparowa. Tam też dostał się 22 IX do niewoli sow. 
Osadzony w obozie NKWD Starobielsk, skąd na wiosnę 1940 został wywieziony do Charkowa 
(spis jeńców poz. 1047) i tam zamordowany. Spoczywa na terenie podmiejskiego lasu Piati-
chatki. Odzn.: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości” i „Medalem Pamiątkowym Za wojnę 1918-1921”. [GNLK, s. 85-86; 
Ksp, PJWiI, t. 5, s. 95; P1P, s. 134; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 400; A. Szczęśniak, Katyń, s. 298; KSp, s. 217]

DŁUGOSZ BRONISŁAW, ur. 10 II 1909, Bryń, woj. Stanisławów (obecnie Iwano-Fran-
kowsk, Ukraina), zam. w Stary Sączu, s. Jana i Zofii; kpr. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp 
z którym wyruszył na front. Podczas walk został ranny. Umieszczony w którymś z polowych 
lazaretów, skąd następnie przewieziono go do krakowskiego szpitala oo. jezuitów. Począwszy 
od 14 III 1940 był leczony w szpitalu PCK w Krakowie. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista...
szpital PCK Kraków, poz. 19]

DŁUGOSZ FRANCISZEK, ur. 22 VII 1909, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jakuba  
i Katarzyny Gorgoń; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 IV 1931 do służby wojskowej w 7 ks  
1 psp, którą zakończył w X 1932. W dniu 18 II 1933 zawarł związek małżeński z Kunegundą 
Dulak. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 7 ks, z którą wymasze-
rował na front pod Krynicę. Podczas walk w Mokrotynie k. Żółkwi, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeniecki 6646/VI A), gdzie w połowie IV 1945 odzyskał 
wolność, w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Do kraju powrócił 15 XI 1945. Tu do 7 XII 1955 
pracował jako rolnik, a następnie był strażnikiem w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych 
w Wierchomli. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 31 VIII 1986 i spoczy-
wa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, D 58/208; Książeczka wojskowa nr C 0758744]

DŁUGOSZ JAKUB, ur. 16 VII 1904, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Kulig; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1918, pracował w gospodarstwie swo-
ich rodziców, do czasu powołania go do służby wojskowej w 1 psp. Po jej zakończeniu w 1928 
powrócił do pracy na roli. Rok później, po zawarciu związku małżeńskiego, podjął dodatkową 
pracę w charakterze dozorcy w piwniczańskich łazienkach mineralnych. Zawezwany w 1930 
na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 10 VIII 1939 
do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Tu otrzymał 
przydział do placówki w Wierchomli, gdzie pełnił przygraniczną służbę patrolową. Po wybu-
chu wojny pod naporem wojsk nieprzyjaciela, wycofał się 3 IX górami do Kokuszki, a następ-
nie do Nawojowej i dalej na wschód. Podczas tych walk odwrotowych wcielono go w Korczy-
nie do k. szturmowej kpt. Czerwińskiego. Wraz z nią doszedł pod Przemyśl, gdzie dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Jarosławiu, skąd miał zostać wywieziony 
wraz z innymi do stalagu. W drodze zbiegł z transportu kolejowego, po czym powrócił do 
domu. Przez cały okres okupacji, a także w latach następnych pracował jako rolnik. Zm. 10 II 
1988 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, D 348/173; Wojna i okupacja; s. 294]

DŁUGOSZ JAN, ur. 24 V 1908, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Zofii Li-
sowskiej; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostawał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1930 do służby wojskowej w kckm  
1 psp, skąd po okresie unitarnym przekazano go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 
2 X 1932. Zawarł 20 II 1935 związek małżeński z Zofią Kwiczak. Rok później rozpoczął pracę 
w PKP. Powołany w VII 1939 na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki 
i skierowany do wznoszenia umocnień. 3 dni po powrocie do domu został zmob. do 1 psp  
i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk w Puszczy 
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Niepołomickiej dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd 
20 IX zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji zajmował się rolnictwem. Po jej zakoń-
czeniu powrócił w 1948 do pracy w PKP, skąd w 1969 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 22 XI 1989 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. 
[ZKRPiBWP NS, D 267/235]

DŁUGOSZ JÓZEF, ur. 30 VIII 1914, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Pająk; 
strz., rolnik. Odbywał służbę wojskową od 1938 w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. 
Podczas walk dostał się w okolicach Lwowa do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer, 
stamtąd przez stalag XX A Thorn (Toruń), 28 III 1940 dotarł do stalagu VI J Krefeld-Fichten-
hain k. Dusseldorfu (miejsce osadzenia: Neuss; nr jeńca 89), gdzie zachorował na gruźlicę. Po 
wkroczeniu wojsk amerykańskich w 1945 zabrany do szpitala i poddany leczeniu. Zm. 7 II 
1946 podczas kuracji w sanatorium „Aleksander” w miejscowości Bad Rehburg; spoczywa na 
tamtejszym cmentarzu gminnym. [SGSS, Zg 25/47]

DŁUGOSZ LUDWIK, ur. 11 I 1915, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Jana i Elżbiety Stu-
czek; strz., kominiarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole 
zawodowej. Jako jej absolwent pracował w muszyńskim tartaku. Powołany 1 III 1938 do służby 
wojskowej w 9 ks 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas 
działań wojennych dostał się 18 IX w Brzozowie do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. 
Po powrocie do domu odbywał praktykę w zawodzie kominiarskim, a po jej ukończeniu wy-
konywał samodzielnie ten zawód. Na emeryturę przeszedł w 1980. Odzn. złotym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. [ZKRPiBWP, NS, D 325]

DŁUGOSZ STANISŁAW, ur. 5 V 1911, Nowy Sącz, s. Antoniego i Józefy; ppor. rez., 
nauczyciel. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w starosądeckim Semi-
narium Nauczycielskim, którą ukończył w 1931. Z powodu niemożności znalezienia pracy, 
do końca VII 1931 był bezrobotnym. Powołany 1 VIII 1931 do służby wojskowej w Batalionie 
Podchorążych Rezerwy Piechoty 7a Jarocin, którą ukończył 30 IX 1932. Po przejściu do rez. 
pracował jako nauczyciel w szkołach powszechnych w: Uhryniu, Nowym Sączu, Rożnowie, 
Tabaszowej, Mystkowie i Zagorzynie. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 ks 1 psp, na stanowisko d-cy 
1 plutonu. Otrzymał zadanie zorganizowania i obsadzenia stanowiska bojowego na górze 
Runek, ryglującego południowe wejście na Sądecczyznę, które 5 IX zostało przeniesione na 
górę Chełm k. Grybowa. Tam też osłaniał wycofującą się własną art. i nawiązał walkę z nie-
przyjacielską kolumną zmotoryzowaną. Następnie osłaniał w dniach 6-7 IX wycofującą się do 
Jasła kolumnę amunicyjną. Tam też dołączył do swojej 4 ks, wraz z nią osłaniając odwrót wła-
snych oddziałów. Podczas późniejszych starć pod Hołoskiem k. Lwowa brał udział w walkach 
z czołgami. Dowodzony przez niego pluton zniszczył jeden z nieprzyjacielskich pojazdów,  
a on osobiście uszkodził dalsze dwa, wrzucając do ich wnętrz granaty przez otwartą klapę. Przy 
ataku na kolejny czołg został ranny w nogi. Pomimo tego pozostał na swojej pozycji, odpiera-
jąc przeciwnatarcia wroga. Tym samym umożliwił przejście polną drogą własnym oddziałom 
do Lwowa. Podczas tych walk, wieczorem 20 IX został ponownie ranny. Następnego dnia po 
wycofaniu go na tyły dostał się z resztą rannych do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu wo-
jennym nr 602, znajdującym się w gmachu Politechniki Lwowskiej. W czasie jego opuszczania 
Niemcy zabrali go wraz z częścią innych rannych do Hołoska i tam pozostawili w klasztorze. 
Tam też dostał się do niewoli sow., w której przebywał do 10 XI 1939. Wówczas to w ramach 
wymiany jeńców przekazano go stronie niem. i wywieziono do Rzeszy. Osadzony w stalagu 
IX C Bad Sulza, następnie 24 IV 1940 oflagu XI B (nr jeńca 1699), skąd został przeniesiony 
najpierw do lazaretu dla jeńców wojennych w Tangerhütte, a następnie oflagu II C Wolden-
berg (nr jeniecki 1699/II C). Tu należał do Klubu Ekonomicznego i Klubu Historycznego oraz 
czynnie pracował w jenieckim ruchu oporu, dowodzonym przez kpt. Kuropieskę. Wolność 
odzyskał 31 I 1945 w czasie ewakuacji obozu przed nacierającymi wojskami sow. Po powrocie 
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z niewoli podjął 15 III pracę w swoim zawodzie. Przerwało ją 12 IV 1945 powołanie do służ-
by wojskowej w Samodzielnym Pułku Oficerów Rezerwy na Bielanach w Warszawie. Po jej 
zakończeniu w VI 1945, na polecenie starosty nowosądeckiego prowadził 400-osobowy obóz 
dla młodzieży, usytuowany na Łopacie Polskiej w Żegiestowie. Z chwilą rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego podjął pracę pedagogiczną w Paszynie, a następnie w krakowskim pogotowiu 
opiekuńczym dla chłopców. Po zaliczeniu w 1951 Wyższego Kursu Nauczycielskiego i Wyż-
szej Szkoły Nauk Społecznych w Krakowie, otrzymał dyplom UJ, stwierdzający ukończenie 
studiów wyższych. W latach 1951-1967 był dyrektorem nowosądeckiej Szkoły Ćwiczeń TPD 
nr 6, a po połączeniu jej z Szkołą Podstawową nr 13 – wicedyrektorem tej placówki. Stamtąd 
też 31 VIII 1972 odszedł na emeryturę. Jednak frontowe rany dały ponownie znać o sobie  
w 1980. Wówczas to amputowano mu nogę. Odzn.: Krzyżem Virtuti Militari V klasy (za walkę 
z czołgami pod Hołoskiem) oraz medalami: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”, a także odznakami: „Zasłużony w Rozwoju Sądecczyzny”, „Za zasłu-
gi dla Województwa Nowosądeckiego” i „Srebrną Tarczą Herbową Nowego Sącza”. Zm. 19 V 
1986 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 14. [ZKRPiBWP NS, D 51/330; 
P1P, s. 114; świadek Antoniego Oćwiei]

DMYTRYSZYN WŁODZIMIERZ, ur. 23 X 1921, Nowy Sącz, s. Teodora i Józefy Do-
minik; strz. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Władysława Jagiełły, kontynuował naukę  
w nowosądeckim II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego. Jako członek WFiPW został zmob. 
w VIII 1939 do służby pomocniczej w 1 psp i przydzielony do posterunku obserwacyjnego 
na dachu Gimnazjum Kupieckiego. 3 IX wraz z innymi gimnazjalistami przewieziony do OZ  
21 DPG w Brzeżanach, mieszczącego się w koszarach 51 pp. Tam przechodził dodatkowe prze-
szkolenie wojskowe. Około 15 IX otrzymał przydział do ochrony taborów konnych i przez 
Podhajce, Monasterzyska dotarł do Tłumacza. Tam też w czasie nocnego odpoczynku dostał 
się do niewoli sow. Po rozbrojeniu osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd został zwolniony 
ze względu na młody wiek. Po tym przez Tarnopol dostał się do Stanisławowa, gdzie odnalazł 
swoich rodziców. Wraz z nimi powrócił do Nowego Sącza i podjął naukę w Szkole Handlowej 
działającej w Białym Klasztorze. Aresztowany wraz z całą klasą w 1941 pod zarzutem pracy 
podziemnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po paru tygodniach odzyskał wolność po 
czym wyjechał z miasta. 15 I 1944 wstąpił w szeregi oddziału por. Krystyna Więckowskiego 
„Zawiszy” 1 psp AK. W I 1945 podjął pracę w Wydziale Aprowizacji i Handlu nowosądeckie-
go Starostwa Powiatowego. Aresztowany w VI 1947 za przynależność do organizacji Wolność  
i Niezawisłość i skazany przez sąd wojskowy na karę 7 lat więzienia. Odbywał ją we Wronkach 
i Iławie. W IV 1956 podjął pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym jako za-
opatrzeniowiec, a później kierownik produkcji pomocniczej. Stamtąd też, ze względu na stan 
zdrowia, przeszedł w 1979 na rentę inwalidzką. [ZKRPiBWP NS, D]

DOBEK MIECZYSŁAW, ur. 15 IV 1921, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Leona i Katarzy-
ny Jędrzejowskiej; strz., malarz, lakiernik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, zdobywał od  
5 VII 1937 zawód malarza w prywatnym warsztacie rzemieślniczym, uczęszczając równocze-
śnie do szkoły zawodowej. Jako członek WFiPW, został wcielony w V 1935 w szeregi ON, gdzie 
przechodził szkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. ON „Gorlice”, po czym wyruszył 
na front. Jednak jego wojenny szlak jest nieznany. Po powrocie do domu nadal pobierał naukę 
we wspomnianym już zakładzie. Wywieziony w 1942 do przymusowych prac i zatrudniony  
w kamieniołomach w Cieszynie k. Frysztaka, skąd zbiegł. W I 1942 po zaprzysiężeniu przez 
Władysława Sowę pseud. „Paliński”, wstąpił do ZWZ-AK przyjmując pseud. „Zegar”. Brał 
udział w akcjach sabotażowych na linii kolejowej Stróże–Zagórz. Po zakończeniu okupacji po-
wrócił do wyuczonego zawodu. 2 lata później po zdaniu egzaminów mistrzowskich, otworzył 
własny zakład malarski, prowadząc go przez 2 lata. W tym też czasie zawarł związek małżeń-
ski. W latach 1949-1957 pracował w gorlickim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym. 



132

Od III 1957 ponownie prowadził własny warsztat malarski, skąd 17 IV 1986 przeszedł na eme-
ryturę. [ZKRPiBWP NS, D 390/225; tamże, Koło Gorlice, Skreśleni, poz. 46]

DOBIJA WŁADYSŁAW, plut. służby stałej. Grał w orkiestrze wojskowej 1 psp na puzo-
nie barytonowym. W czasie działań wojennych wraz z orkiestrą pułkową przekroczył grani-
cę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd w 1940 został zwolniony i powrócił do 
domu. Zm. w I 1971 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Innych danych 
brak. [KLc]

DOBOSZ FRANCISZEK. ur. 26 IX 1902 (PCK podaje 13 III 1902 Nawojowa), Frycowa, 
pow. nowosądecki, s. Jana i Agnieszki Frączek; strz. rez., rolnik. Z powodu panującej w rodzinie 
biedy, do szkoły nie uczęszczał. Służbę wojskową pełnił w latach 1925-1926 w 6 Dywizjonie 
Taborów we Lwowie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do ktab por. Chwaliboga, po 
czym wyruszył na front w kierunku Bielska. Podczas walk, dostał się po zbombardowaniu ta-
borów w Otyni do niewoli sow. Przekazany po 6 tygodniach w ramach wymiany jeńców stronie 
niem. i osadzony w stalagu VII B Memmingen. Tam też podczas pracy wspólnie z kolegą, usiło-
wał w III 1941 zbiec. Ujęty i odstawiony ponownie do stalagu IV B Mühlberg – nr jeńca 12370, 
gdzie zamknięto go w karcerze. Zwolniony 15 X 1942 i skierowany do prac rolnych, a po 2 mie-
siącach przeniesiono do kopalni węgla. Następnie był górnikiem skalnym w kamieniołomach 
w Ostritz k. Görlitz. Wobec niewyrażenia zgody na zrzeczenie się statusu jeńca wojennego, 
wywieziono go 16 II 1943 do KL Mauthausen (nr obozowy 23814). Tam też odzyskał wolność 
w wyniku ofensywy wojsk alianckich. 15 VII 1945 powrócił do kraju. Jednak z powodu wo-
jennych przeżyć nie był w stanie pracować zawodowo. Zm. w I 1991 i spoczywa na cmentarzu  
w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, D 258/224, straty.pl]

DOBOSZ JAN, ur. 12 IV 1914, Nowy Sącz, s. Andrzeja i Marii Nikiel; st. strz., handlowiec. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w 3-letniej Szkole Handlowej. Po za-
kończeniu edukacji wobec trudności z dostaniem pracy, był na utrzymaniu rodziców. Powołany 
10 IV 1938 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front wraz z pułkiem, 
jako łącznościowiec. Wobec groźby dostania się do niewoli niem., wykonując rozkaz przełożo-
nych, przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Sárvár, a następnie Sopron, skąd 
skierowano go do kopalni węgla. Po zakończeniu działań wojennych zawarł w 1945 związek 
małżeński, po czym powrócił do kraju. Tu pracował najpierw jako rachmistrz, a następnie 
księgowy w kolejnictwie. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 1 II 1991  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 55. [ZKRPiBWP NS, D 263/234]

DOBRZAŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 13 IX 1912, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Wiktora  
i Teresy Kunc; strz. rez., leśnik. Po szkole powszechnej kontynuował naukę w Państwowej Szkole 
dla Leśniczych w Bolechowie. Jako jej absolwent z 1931, pracował w Nadleśnictwie Muszyna na 
stanowisku manipulanta drzewa. Służbę wojskową pełnił w latach 1934-1935 w 21 pal Bielsko. 
Po przejściu do rez. nadal pracował w leśnictwie. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk jego oddział został 
rozbity pod Rohatynem. Po powrocie do domu podjął pracę w krynickim leśnictwie „Kopciowa”. 
Tam też po zaprzysiężeniu przez Stanisława Kmietowicza wstąpił w szeregi ZWZ, przyjmując 
pseud. „Groszek”. Aresztowany 5 VI 1941 przez gestapo na deptaku w Krynicy za bójkę z Niem-
cem. Osadzony po 3 dniach w nowosądeckim więzieniu, skąd po 3 tygodniach wywieziono go 
do Tarnowa. Wysłany transportem do KL Auschwitz (nr obozowy 8595). Przewieziony w III 
1943 do KL Gross-Rosen (nr obozowy 12728), a stamtąd w II 1945 do KL Mauthausen (nr obo-
zowy 5985). Tam też odzyskał wolność w czasie amerykańskiej ofensywy. Po powrocie do domu  
w jesieni 1945, podjął pracę w Nadleśnictwie Muszyna, Leśnictwo Szczawnik, skąd w 1977 odszedł 
na emeryturę. W 1946 zawarł związek małżeński z Anną Markiewicz. Odzn.: Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, medalem: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką 
Grunwaldzką”. Zm. 17 IV 1987 i spoczywa na cmentarzu w Złockiem. [ZKRPiBWP NS, D 58/162]
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DOBRZYŃSKI JAN, ur. 17 VIII 1914, Żeleźnikowa; strz., rolnik. Pełnił służbę wojskową 
od III 1938 w 1 psp. Po wybuchłu wojny wyruszył na front. Innych danych brak. [SGNS, P 112/40]

DOBRZYŃSKI WOJCIECH, ur. 15 IV 1915, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Jana 
Kantego i Katarzyny Kalarus; kpr., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1938 do służby wojskowej  
w 8 ks 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli sow. Po złożeniu broni i krótkotrwałym osadzeniu w obozie 
przejściowym odzyskał wolność. Po powrocie do domu trudnił się rolnictwem. W VI 1943 
wstąpił w szeregi AK, gdzie służył pod pseud. „Drzewo”. W ramach akcji partyzanckich brał 
udział między innymi w rozbiciu posterunku żandarmerii w Harklowej. Po zakończeniu wojny 
pracował nadal w rolnictwie. Odzn.: Krzyż Partyzancki, „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”  
i „Odznaka Grunwaldzka”. Zm. w V 1989 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP 
NS, D 60/194; ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 54; świadek Józefa Jórkowskiego]

DOLEGŁO LUDWIK, ur. w 1915, Czerwienne, pow. nowotarski, s. Wincentego; szer. 
Powołany w III 1938 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. Jego 
dalsze losy są nieznane. [Świadek Jana Gocały]

DOMEŃCZYK JAN, zam. w Kobylance; szer. rez. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorli-
ce”, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Franciszka Markiewicza]

DOMINIK JÓZEF, zam. w Chełmcu; szer. Zmob. 15 VIII 1939 do 8 ks 1 psp i skierowany 
do wznoszenia umocnień polowych w Wysowej. Z chwilą wybuchu wojny brał udział w walkach 
obronnych w szeregach swojej k. Podczas bitwy pod Birczą udzielił pomocy rannemu Janowi 
Jarzębiakowi. Innych danych brak. [Świadek Jana Jarzębiaka]

DOMINIK LEON, ur. 8 VII 1919, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Piotra i Agnieszki Cho-
chorowskiej; plut., pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie rodziców. Wobec wiązania swojej przyszłości z wojskiem, wstąpił ochotniczo 25 III 1938 
w szeregi 1 psp z przydział do 3 kckm. Stamtąd też 3 XI, został skierowany do szkoły podoficer-
skiej. Jako jej absolwent w stopniu st. strz. otrzymał 10 III 1939 przydział do 7 ks. Tam też awan-
sował 25 V na kpr. Tuż przed wybuchem wojny wyruszył na front, już jako plut. 1 plutonu ckm 
i wraz 7 ks zajął stanowiska ogniowe w Tyliczu. Na naszym odcinku walki obronne rozpoczęły 
się z wojskami niemieckimi w dniu 3 IX 1939 o godzinie 5-tej. Nieprzyjaciel zaatakował nasze 
stanowiska obronne od granicy czechosłowackiej, przekraczając granicę w miejscowości Muszyn-
ka. Tam też walczyliśmy przez trzy dni. W nocy 5/6. września otrzymaliśmy rozkaz wycofania się 
do Mochnaczki Wyżnej, gdzie odbyło się przegrupowanie 3 batalionu. Nocą przeszliśmy na nowe 
pozycje, które zajęliśmy 6 września w godzinach popołudniowych w miejscowości Ropa koło Gor-
lic. Z tamtąd również nocą przeszliśmy do Zagórza. Tam ponownie otrzymałem rozkaz przepro-
wadzenia rozpoznania terenu w kierunku Biecza oraz dotarcie do znajdującej się tam wioski od 
strony zachodniej i zabezpieczenie drogi od Stróż po Biecz a także utrzymanie tego stanowiska 
do godziny 14-tej. Po jego opuszczeniu ze swoją drużyną przechodzę do Biecza, gdzie dołączyłem 
do swojej kompani. Następnie udaliśmy się do Moderówki zajmując stanowiska obronne. Nocą  
z 8/9 zostaliśmy zaatakowani prze Niemców, od strony Jasła i Dukli, co groziło nam okrążeniem. 
Wobec tego nad ranem po ciężkich walkach nocnych wycofaliśmy się do miejscowości Korczyna, 
utrzymując ją przez cały dzień. W dniu 10 września w godzinach rannych przekroczyliśmy San 
w miejscowości Wara i zajęliśmy stanowiska obronne we wsi Siedliska na prawym brzegu rzeki. 
Niemcy przypuszczali zmasowane ataki piechoty z czołgami i lotnictwem na nasze pozycje celem 
uchwycenia przyczółków na prawym brzegu Sanu. W jednym z tych ataków zostałem ranny 
na swoim stanowisku, było to 10 września o godzinie 14-tej. Przeniesiony na punkt sanitar-
ny, gdzie udzielono mi pierwszej pomocy, a następnie przewieziono do 10 Szpitala Okręgowego  
w Przemyślu, gdzie przebywałem do czasu zajęcia miasta przez Rosjan. 23 IX zbiegł z lecznicy 
i skierował się do domu. Zatrzymany w drodze przez patrol niem. żandarmerii i umieszczo-
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ny w jarosławskim szpitalu. Tamtejszą lecznicę opuścił 15 XI 1939 powracając do Jazowska.  
W okresie okupacji należał do BCh, gdzie służył pod pseud. „Pstrąg”. Po zakończeniu wojny 
pracował od 1 IX 1946 w Urzędzie Gminy Stary Sącz. Następnie w okresie od 1 III do 31 XII 
1954 był sekretarzem podobnej instytucji w Podegrodziu, a od 2 I 1955 do 31 XII 1972 – w Biu-
rze Gromady Gołkowice Górne. 2 I 1973 powrócił do Urzędu Gminy w Starym Sączu, otrzy-
mując referat ds. organizacyjnych. Stamtąd też w 1979 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Medal 
Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz odznakami: „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, „Zasłużony  
w Rozwoju Sądecczyzny”, „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”. Zm. 1 II 1997 i spoczywa 
na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, D 69; Wojna i okupacja w Piwnicznej i na Sądecczyźnie, s. 322-3; 
ANNS, Kombatanci Łącko, t. 68; świadek Wojciecha Warzechy]

DONIEC (DANIEC?), imię nieznane, pochodził z Zakopanego. Jako członek WFiPW 
zmob. w szeregi wojska i skierowany do służby wartowniczej strzegącej obiektów o znaczeniu 
strategicznym w Nowym Targu i okolicach. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył wraz z oddziałem 
kolegów w kierunku Krakowa, biorąc po drodze udział w walkach o wiadukt kolejowy w Cha-
bówce. W czasie kontynuowania marszu napotkano w Tokarni płk. Stanisława Maczka, który 
nakazał im zameldować się w dowództwie 1 psp. W czasie wykonywania tego rozkazu został 
ciężko ranny 3 IX, podczas nieprzyjacielskiego nalotu na pociąg podążający do Nowego Sącza. 
Mimo udzielonej mu pomocy zm. Pogrzebany w zbiorowej mogile żołnierzy września na cmen-
tarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, relacja ppor. Stanisława Paradzisza; KŻm, s. 35]

DRABCZYŃSKI PIOTR, ur. 14 IV 1914, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Jana i Anny; 
kpr. robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował w gospodarstwie rodzi-
ców. Powołany 5 III 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd po złożeniu przysięgi 
przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Tam był strażnikiem granicznym, skąd 21 III 1939 
odszedł do rez. Zmob. 29 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na 
front do Wieliczki. Po rozbiciu jego oddziału pod Szczyrzycem, wcielono go do 24 puł zmoto-
ryzowanych, w szeregach, którego kontynuował dalszą walkę. Podczas walk pod Rzeszowem, 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 20 IX zbiegł, po czym 
powrócił do domu. W okresie okupacji trudnił się rolnictwem. 4 III 1943 po zaprzysiężeniu, 
został żołnierzem AK w placówce Skrzydlna, używając pseud. „Grab”. Zm. 24 XII 1982 i spo-
czywa na cmentarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS 75/101]

DRABIK MICHAŁ, ur. 22 IX 1902, Brzezna, pow. nowosądecki, s. Jana i Kunegundy, żo-
naty; kpr. rez., monter. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając 
im w pracach gospodarskich. Powołany 6 XII 1923 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
w IV 1925. Po przejściu do rez. pracował z młodzieżą jako instruktor wojskowy WFiPW. Od 
1929 był zatrudniony na stanowisku kontrolera sieci wodociągowej w Miejskim Zakładzie Wo-
dociągowym w Nowym Sączu. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w Lasach Janowskich 
do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł, po czym powrócił do domu. 
Przez cały okres okupacji, a także w latach następnych był pracownikiem wodociągów miejskich. 
Stamtąd też w 1977 odszedł na emeryturę. Odzn. brązowym Krzyżem Zasługi. Zm. 22 VI 1994  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 19. [ZKRPiBWP NS, D 300/280]

DRACZ CHARYTON, st. sierż. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp. W czasie
walk był szefem k. Innych danych brak. [Z1P, s. 48]

DRAGAN W., kpr. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. Poległ w czasie walk w Krościenku 
Wyżnim. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

DRÄNGER CHASKEL SEIVEL, ur. 22 XII 1899, Tymbark, pow. limanowski, zam. w No-
wym Saczu, ul. Lwowska 43, żonaty, miał 3 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony 
prawdopodobnie do bw. Jego dalsze losy są nieznane. [AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1235]
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DRĄG JAN, ur. w 1902, Ropa, pow. gorlicki, s. Marcina; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 
bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się 18 IX w Mo-
nasterzyskach do niewoli sow. Osadzony w obozie Równe-Lwów, gdzie pracował przy budowie 
drogi. Po zakończeniu prac przewieziony w głąb Rosji i tam prawdopodobnie zatrudniony przy 
budowie lotniska. Po zwolnieniu z niewoli, udał się 2 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej  
w ZSRR gen. Andersa w Tockoje. Z nią też przeszedł do Iranu. Innych danych brak. [Ośrodek KAR-
TA, Indeks represjonowanych, Księgi Ewidencji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających do kraju  
w latach 1946-1947, (sygnatura IV.501.2)]

DRĄG JAN, ur. 29 IX 1912, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Antoniego i Marii; szer. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w prowadzeniu go-
spodarstwa. Po ukończeniu służby wojskowej zawarł związek małżeński z Heleną Jurczak. 
Zmob. z początkiem IX 1939 do jednostki w Nowym Sączu, dokąd wyruszył z kartą mobi-
lizacyjną. Po przybyciu na miejsce okazało się, że 1 psp już opuścił dotychczasowe miejsce 
postoju i udał się na front. Wspólnie z innym rez. Janem Skwarczkiem z Kasiny Wielkiej, 
podążyli śladem pułku. W czasie czynionych poszukiwań zostali zatrzymani przez Niemców 
i wylegitymowani. Wobec tego, że mieli przy sobie karty mobilizacyjne, potraktowano ich 
jak żołnierzy i wzięto do niewoli. Zabrany przez powracającą z frontu słowacką jednostkę 
wojskową i umieszczony w obozie przejściowym na ich terytorium. Przekazany do stalagu  
XVII C Döllersheim (nr jeniecki 433/XVII C), gdzie pracował przy wycince drzew w lesie,  
a następnie przy naprawie dróg. W czasie wykonywania tego zajęcia w jesieni 1941 poważnie 
zachorował. Postawiony przed obozową komisją lekarską, która stwierdziła jego niezdolność 
do dalszej pracy, po czym zwolniono go do domu. Po powrocie z obozu poddany został inten-
sywnemu leczeniu, a po powrocie do zdrowia pracował na roli. Swój zawód wykonywał do koń-
ca życia. Zm. w I 1993 i spoczywa na cmentarzu w Kasinie Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, D 438/295]

DREŚCIK STANISŁAW PIOTR, ur. 8 V 1913, Krzyżanowice, pow. pinczowski, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Kunegundy 42a. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

DREWNIAK, imię nieznane, zam. w Nowym Sączu, pchor. We IX 1939 żołn. 1 psp, d-ca 
drużyny złożonej z licealistów. [A. Filar, „Palace” katownia Podhala, s. 19]

DROZD FRANCISZEK, ur. 15 IX 1909, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Antoniego  
i Albiny Homy; st. strz. rez., magazynier. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w go-
spodarstwie rodziców. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 5 ks 4 psp w Cieszynie, 
skąd 10 IX 1932 został przeniesiony do 4 b. KOP „Dederkały”. Po powrocie do domu w IV 1934 
znalazł pracę w Nadleśnictwie Muszyna, skąd po 2 latach odszedł do pracy w kolejnictwie na 
stanowisko robotnika, a następnie magazyniera. Zmob. 1 VIII 1939 do 1 psp, po czym otrzy-
mał przydział do wzmocnienia Straży Granicznej w Krynicy jako instruktor drużyny. Wraz 
z kolegami zabezpieczał odcinek granicy państwowej: od Wojkowej przez Dubne, Leluchów, 
Muszynę po Milik. W czasie tej służby dniu 28 VIII 1939 doszło do naruszenia granicy przez 
wojska słowackie. Po polubownym zakończeniu tego incydentu, przeszedł do nowego miejsca 
postoju, w górach nad Leluchowem. Z chwilą wybuchu wojny wraz z oddziałem, w walkach 
opóźniających, wycofał się przez Krynicę, Wawrzkę, Gorlice w kierunku wschodniej granicy 
państwa. Wówczas też, w czasie nieprzyjacielskiego bombardowania m. Tuligłowy k. Jarosławia 
został ranny w głowę. Przewieziony do szpitala w Przemyślu, gdzie wraz z całą jego załogą, 
dostał się do niewoli niem. Niebawem też z uwagi na jego ciężki stan zdrowia, przeniesiono go 
do dalszego leczenia w szpitalu polowym Kraków-Dąbie (koszary 8 p. ułanów), skąd wywiezio-
no go do stalagu VIII B Sagan (nr jeniecki 8645/VIII B). Odesłany do stalagu XII A Limburg,  
a stamtąd 30 IV 1943 do stalagu XXI A Schildberg. który opuścił w VIII 1940. Po powrocie do 
domu leczył się prywatnie u miejscowego lekarza. W okresie okupacji pracował przymusowo 
w miejscowym tartaku. Po wkroczeniu wojsk sow. do Muszyny 19 I 1945, został wcielony do 
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Ochotniczej Milicji Granicznej, służąc w niej przez półtora miesiąca. 1 III powrócił do pracy  
w PKP. Odzn. „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 i medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 6 VII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, D 86/26; tamże, Kolo Muszyna; 
SPPpIIIRz NS; świadek Józefa Drozda, Józefa Gościńskiego, Stanisława Ruchały]

DROZD JÓZEF, ur. 12 VII 1902, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Albiny 
Homy; kpr. rez., kolejarz. Ukończył szkołę powszechną, po czym dorywczo wykonywał różne 
prace. Służbę wojskową pełnił w latach 1922-1924 w 1 psp, w czasie, której ukończył szkołę pod-
oficerską. Po przejściu do rez. był powoływany w latach 1926, 1928 i 1930 na 4-tygodniowe ćwi-
czenia rez. do macierzystej jednostki. W 1932 zawarł związek małżeński z Anną Kurek, z którą 
miał 5 dzieci. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i wysłany na przeszkolenie wojskowe do obo-
zu w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Po rozbiciu oddziału pod Lwowem, skierował 
się do domu. W drodze powrotnej dostał się 20 IX w Iwoniczu do niewoli słowackiej. Osadzony  
w pleszowskim obozie przejściowym, skąd 15 II 1940 wywieziono go do stalagu XII C Wie-
belsheim (nr jeniecki 8645/XII C), skąt przeniesiono go w IV 1940 do stalagu XII A Limburg,  
a później stalagu XII E Metz i skierowano do budowy schronów przeciwlotniczych wraz z KGF 
Bau Arbeitsbataillon 42 w Mannheim. Podczas tych prac z początkiem 1944 poważnie zachoro-
wał na stawy i serce. Umieszczony w szpitalu, a po jego opuszczeniu odesłano go 30 IV 1943 do 
stalagu XXI A Schildberg. Tu 4 V 1944 komisja lekarska stwierdziła jego całkowitą nieprzydat-
ność do dalszej pracy, po czym zwolniono go do domu. Po przybyciu do Muszyny kontynuował 
leczenie do zakończenia okupacji. W 1946 znalazł zatrudnienie w PKP, skąd w 1960 odszedł 
na emeryturę. Odzn. odznaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. 26 I 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, D 87/156; tamże, Koło Muszyna; SGNS, Zg 8/50]

DROŻDZ ALEKSANDER, ur. w 1909, Tropie-Habalina, pow. nowosądecki, zam. w Piaskach-
-Drużków, pow. brzeski, s. Michała i Tekli, żonaty; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. W czasie działań wojennych poległ w nieznanym miejscu i czasie. [MP, nr 56]

DROŻDZ ANTONI, strz. rez. We IX 1939 był żołn. w plutonie zaopatrzenia bON „Lima-
nowa”. Innych danych brak. [KSp, s. 217]

DROŻDZ JAN, ur. 18 IV 1910, Łopuszna, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Katarzyny 
Maciąż; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 1 VII 1932 do służby wojskowej, którą ukończył we IX 
1933. Po przejściu do rez. nadal pracował w rolnictwie. 15 II 1939 zawarł związek małżeński 
z Anielą Kuchtą i rozpoczął samodzielne gospodarowanie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po 
czym wyruszył na front. W czasie działań wojennych na rozkaz przełożonych, przekroczył 
18 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Nagycenk, gdzie po 6-tygodniowym pobycie 
wyraził chęć powrotu do domu. Wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd 11 V 
1940 przewieziono go do Krakowa, gdzie wkrótce odzyskał wolność. Spoczywa na cmentarzu 
w Łopusznej. [ZKRPiBWP NS, D 340]

DROŻDZ MICHAŁ, zam. w Popowicach, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa” z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji  
w Rytrze. Podczas walk zaginął bez wieści. Innych danych brak. [SGSS, Nc 89/41]

DROŻDZAK FRANCISZEK, zam. w Młyńczyskach, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk ranny, dostał 
się w Osołowcu (?) k. Lwowa do niewoli niem. Umieszczony w lwowskim szpitalu wojskowym, 
skąd w obawie przed dostaniem się do niewoli sow. zbiegł i powrócił do domu. Wywieziony  
23 III 1941 do przymusowych prac w Rzeszy, skąd 12 IV 1946 powrócił do kraju. Innych da-
nych brak. [Świadek Stanisława Kurkowskiego]

DROŻDZAK MICHAŁ, ur. 27 IX 1904, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Marcina i Marii 
Ryś; strz. rez., robotnik. W wieku 3 lat wraz z rodzicami zam. w Sowlinach. Tu ukończył 4-kla-



137

sową szkołę powszechną, po czym pomagał rodzicom w gospodarstwie. Powołany w 1925 do 
służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył w 1927. Po przejściu do rez. założył rodzinę i podjął 
pracę w limanowskiej rafinerii nafty. Po jej zlikwidowaniu zatrudniono go przy budowie drogi
Kraków–Zakopane. Począwszy od 1936 przez półtora roku był bezrobotny. W połowie 1937 
dostał posadę w miejscowej garbarni. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził 
przeszkolenie wojskowe. Od VIII 1939 jako żołn. ON „Limanowa”, podlegał skoszarowaniu  
w budynku rafinerii w Sowlinach, po czym 27 VIII wyruszył wraz z 1 k. „Stary Sącz” do miejsca 
jej koncentracji w Rytrze. Stąd przeszedł w kierunku Łącka, gdzie po stoczonej walce, zakoń-
czonej rozbiciem oddziału, wycofał się na Winną Górę, a następnie dalej w kierunku wschod-
nim. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. 
Po przybyciu do domu powrócił do wcześniej wykonywanej pracy. Aresztowany w 1942 przez 
gestapo pod zarzutem działalności konspiracyjnej i umieszczony w nowosądeckim więzieniu. 
Zwolniony po 3-miesięcznym śledztwie, z powodu braku dowodów winy, powrócił do pracy  
w garbarni. Od VIII 1944 przymusowo budował polowe umocnienia w okolicach Marcinkowic. 
Po zakończeniu wojny był zatrudniony w przemyśle naftowym, skąd w 1969 odszedł na emery-
turę. Zm. w II kwartale 1999 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, D 373/416]

DRUSHKE FRANCISZEK, plut. nadterminowy, orkiestrant. W czasie walk wraz z orkie-
strą 1 psp, przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, z którego zbiegł 
i przez Jugosławię przedostał się do Francji. Tu wstąpił w szeregi 2 DSP, po czym wyruszył 
na front. Po klęsce Francji wraz ze swoją formacją przekroczył granicę szwajcarską, gdzie był 
internowany. Po kapitulacji Niemiec wyjechał do Wielkiej Brytanii. Tam też zm. 25 VII 1995. 
[Relacja Mieczysława Kurczaby]

DRUŻBACKI MIECZYSŁAW, pochodził z Nowego Targu; por. rez. Zmob. w VIII 1939 
do b. zaopatrzenia 1 psp, z którym wyruszył na front w kierunku Huty, jako d-ca plutonu. Pod-
czas walk, dostał się w Lasach Janowskich do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przemyśl, skąd wraz z 6 innymi żołnierzami zbiegł. Było to możliwe dzięki pomocy niem. 
oficera, który ze względu na „pierwszowojenną przyjaźń”, wyjawił im terminy zmiany wart,  
a także rozmieszczenie posterunków. Do Gorlic dotarli bez przeszkód, dzięki dobrej znajo-
mości języka niem. przez por. Śmiałka; trasę pokonali samochodem. Stamtąd już w trójkę 
skierowali się do Starego Sącza. Jednak w czasie przechodzeniu brodu na Popradzie, zostali 
ujęci przez niem. patrol. Ponownie przydatna okazała się znajomość języka niem. przez pol-
skiego oficera, co skutkowało odzyskaniem wolności. Teraz bez przeszkód dotarli do domu 
owego por. Tam po umyciu i posileniu razem Franciszkiem Garbaczem, ruszyli w dalsza dro-
gę. Po dojściu do Krościenka, dostali się w ręce słowackich żołnierzy. I tym razem szczęście 
mu sprzyjało ponieważ potraktowano ich jako swoich i wynajętą furmanką zawieziono do 
Nowego Targu. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy byli, s. 224]

DUCHNIK KAZIMIERZ, ur. 29 XII 1901, Piekiełko, pow. limanowski, s. Józefa i Rozalii 
Wilczek, ż. Teresa, miał 4 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się pod Tylmanową do niewoli niem. Osadzo-
ny w stalagu V A Ludwigsburg, przeniesiony 22 V 1940 do stalagu V C Wildberg (?) (nr jeńca 
30 345), skąd 22 XII 1941 skierowano go do stalagu V D Strassburg, a później do przymusowych 
prac rolnych w Bergfeld. Tam zastał go koniec wojny, po czym powrócił chory do domu we IX 
1945. Zm. w 1951 na gruźlicę i spoczywa na cmentarzu w Piekiełku. [SPPpIIIRz, NS, D 95]

DUDA ANTONI, ur. 3 I 1911, Wola Kosnowa, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny Kuci; 
strz. rez., rolnik. Jego ojciec poległ w czasie I wojny jako żołn. austriacki. Dlatego też ciężar 
jego wychowania spadł na matkę. Dzięki niej ukończył szkołę powszechną, po czym pomagał 
jej w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1933 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd 15 III 
1934 przeniesiono go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 15 IX 
1935, powrócił do pracy w rolnictwie. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez., podczas których 
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brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do kmarsz 1 psp, z którą wyruszył w kie-
runku Łącka. Jednak już po pierwszych walkach wycofano ich do Nowego Sącza, a następnie 
wysłano go do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stamtąd wykonując rozkaz udał się w kierunku 
granicy węgierskiej. Po jej przekroczeniu internowany w obozie, skąd 15 X 1939 zbiegł i po-
wrócił do domu. W 1942 zawarł związek małżeński. W VII 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie 
służył pod pseud. „Orzeł”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 7 I 1993 [ZKRPiBWP NS, 
D 111/293; Książeczka wojskowa nr A 0905380]

DUDA ANTONI, pochodził z Zalesia, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przy-
byciu na miejsce, wraz z 1 k., został wysłany do obsady granicy na Dnieprze, na odcinku Żu-
rawno–Żydaczów. Po zmianie rozkazów wyruszył w stronę granicy węgierskiej. W drodze do-
stał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Po ucieczce z tymczasowego obozu przejściowego 
wspólnie z Józefem Franczykiem i Piotrem Gancarczykiem powrócił do domu. Innych danych 
brak. [Świadek Andrzeja Franczyka i Piotra Gancarczyka, Franciszka Udzieli]

 DUDA FRANCISZEK, ur. 10 XI 1910, Zarzecze, pow. nowosądecki, s. Jana i Rozalii 
Łazarz; kpr. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. 
Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli niem. Umieszczony w którymś z obozów 
przejściowych, skąd zbiegł i powrócił do domu. Aresztowany 15 II 1944 przez gestapo w Łącku 
za przynależność do AK i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Niebawem przewieziony do 
Tarnowa, gdzie został wyznaczony na zakładnika. Wywieziony 8 V 1944 prawdopodobnie do 
Zbylitowskiej Góry i tam rozstrzelany. [Relacja syna Tadeusza]

DUDA JAN, ur. w 1902, Łącko, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 272). Zmob. w VIII 
1939 do plutonu łączności w 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Podczas zaciętych 
walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli niem. W czasie przeprowadzania jeńców do obozu przej-
ściowego zbiegł i powrócił do domu. Innych danych brak. [SPNS, C 642/53; świadek Józefa Dziedziny]

DUDA JAN, ur. 7 V 1914, Łącko, pow. nowosądecki, s. Michała i Stanisławy Rusnarczyk; 
szer., drogowiec. Pochodził z bardzo biednej rodziny, a mimo to ukończył szkołę powszechną. 
Wobec niemożności dalszej nauki, służył u bogatego gospodarza do 17 roku życia, po czym 
pracował jako robotnik najemny w różnych zawodach. Powołany 15 III 1938 do służby woj-
skowej w 8 ks 1 psp, skąd po 3 miesiącach (12 VI) przeniesiono go do plutonu łączności. Tu 
był szkolony jako radiotelegrafista małej mocy. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front ob-
sługując radiostację. Podczas walk pod Przemyślem, po rozbiciu oddziału zgodnie z rozkazem, 
skierował się ku południowej granicy kraju. Po jej przekroczeniu 20 IX został internowany  
w węgierskim w obozie. Tam też wyraził chęć powrotu do domu, co stało się 30 VIII 1940. 
Podczas okupacji pracował przy regulacji rzeki, a następnie od 1943 u zamożnego gospodarza. 
Od 1 IV 1947 był zatrudniony w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Nowym Sączu. Tam też 
przeszedł kurs drogowego dróżnika, po ukończeniu którego został brygadzistą. Odzn. meda-
lem „X-lecia Polski Ludowej”. Spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, D 116/332]

DUDA JÓZEF, ur. 17 III 1904, Sołonce, pow. rzeszowski, s. Wojciecha i Marii Wróbel, 
żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez., woźny. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostawał 
do 16 roku życia przy ojcu, po czym wyjechał do pracy w Krynicy. Powołany w 1925 do służby 
wojskowej w 2 psp w Sanoku, podczas, której brał udział w warszawskich walkach w czasie 
przewrotu majowego Józefa Piłsudskiego. Po przejściu do rez. w 1927 powrócił do Krynicy. 
Od 1937 zam. w Starym Sączu, gdzie był woźnym w tamtejszym Seminarium Nauczycielskim 
Męskim. Wcielony 8 V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 
25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Podczas walk w Zimnej Wodzie k. Lwowa, ranny w głowę i plecy, dostał się 
do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd na dalsze leczenie przewieziono 
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go do Krakowa. Po jego opuszczeniu w 1940 i powrocie do domu podjął pracę w kolejnictwie.  
W czasie okupacji w jego domu odbywało się tajne nauczanie, zorganizowane przez dyr. Kwie-
cińskiego. Po zakończeniu wojny powrócił na przedwojenne stanowisko pracy w Państwowym 
Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu. Stamtąd też w 1970 odszedł na emeryturę. Odzn. 
medalami: „X-lecia Polski Ludowej” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 29 IV 1995  
i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, D 120; świadek Adolfa Pomietło]

DUDA JÓZEF, ur. 19 III 1909, Zarzecze, pow. nowosądecki, s. Jana i Rozalii Łazarz; sap. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 16 IV 1928 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, skąd 8 X 1928 
przeniesiono go do plutonu pionierów. Do rez. przeszedł 15 X 1929, po czym zajmował się nadal 
rolnictwem. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, 
z którym wyruszył na front do Krakowa. W pierwszych dniach IX 1939 podczas walk w Bro-
nowicach, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł  
i powrócił do domu. Tak przez cały okres okupacji jak i w latach późniejszych, trudnił się rolnic-
twem. We IX 1943 wstąpił w szeregi AK, gdzie służył jako łącznik pod pseud. „Karzeł”. Od VII 
1945 do X 1947 był sołtysem w Zarzeczu, a następnie w latach 1966-1974 radnym GRN w Łąc-
ku. W czasie okupacji stracił 2 braci, którzy polegli walcząc w oddziałach partyzanckich. Odzn. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Zm. 18 II 1993 i spoczywa 
na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, D 121/296; Książeczka wojskowa nr A 09056051]

DUDA JÓZEF, ur. 25 VIII 1915, Polany, pow. nowosądecki, s. Konstantego i Ireny Lor-
czak; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie, a następnie pracował w miejscowym tartaku. Powołany  
1 V 1937 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą zakończył w XI 1938. W czasie jej 
trwania brał udział w operacji „Zaolzie”. Po przejściu do rez. pracował jako pomocnik murar-
ski przy wznoszeniu Hydropatu w Krynicy, obok pensjonatu „Lwigród”. Zmob. 25 VIII 1939 
do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Drohobyczu do niewoli niem. 
Wywieziony do stalagu w Rzeszy i zatrudniony jako przymusowy robotnik. Po zakończeniu 
okupacji powrócił do Krynicy i podjął pracę dozorcy-palacza centralnego ogrzewania w Domu 
Wczasowym Ministerstwa Aprowizacji „Farys”. 16 VII 1968 przeszedł do Domu Wczasowego 
„Górnik”, należącego do Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Gliwicach, a od 1972 pracował 
w sanatorium „Budowlani”. Na emeryturę odszedł w 1980. Zm. w 1978 i spoczywa na cmenta-
rzu w Krynicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, D 87/32]

DUDA JÓZEF, ur. 4 III 1912, Łącko, pow. nowosądecki, zam. w Maszkowicach, s. Kata-
rzyny; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk wszelki 
ślad po nim zaginął. [MP, 73/47]

DUDA MICHAŁ, ur. 7 V 1914, Łącko, pow. nowosądecki, s. Michała; szer. Powołany  
15 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, w patrolu radiokorespondencyjnym któregoś z plu-
tonów łączności dowództw batalionów. Jego szlak bojowy jak i późniejsze dzieje są nieznane. 
[ANNS, Kombatanci Łącko, t. 50]

DUDA STANISŁAW, ur. 18 III 1909, Obidowa, pow. nowotarski, s. Jana i Tekli Matuszek; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w prowadze-
niu gospodarstwa. Powołany 1 X 1932 do służby wojskowej prawdopodobnie w 1 psp, którą 
ukończył 28 IX 1932. Po przejściu do rez. pracował nadal jako rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i przydzielony do k. przeciwlotniczej b. obrony Nowego Sącza. Wobec postępującej ofen-
sywy nieprzyjaciela, wykonując rozkaz wycofał się do Grybowa, a następnie dalej w kierunku 
wschodnim. Podczas walk w Stryju dostał się 17 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
IV C Teplitz (nr jeniecki 13005/IV C), gdzie przebywał do chwili wejścia wojsk kanadyjskich. 
Po powrocie do kraju pracował ponownie w swoim zawodzie. Zm. w XI 1993 i spoczywa na 
cmentarzu w Białce Tatrzańskiej. [ZKRPiBWP NS, D 337/270]
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DUDA STANISŁAW, ur. 8 IX 1913, Zalesie, pow. limanowski, s. Marcina i Justyny Fron-
czyk; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
rodziców. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, gdzie 15 IV 1937 po awansie 
do stopnia st. strz., został z-cą d-cy drużyny. Po przejściu do rez. 20 IV 1937 powrócił do rol-
nictwa. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 8 ks, z którą wyruszył 
na front, jako z-ca d-cy drużyny. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Bobową, skąd 
po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Okres okupacji oraz pierwsze lata powojenne spędził 
pracując na roli w swojej miejscowości. W ramach akcji osadniczej wyjechał w 1948 w Biesz-
czady, gdzie objął gospodarstwo rolne w miejscowości Wańkowa, pow. leski. Zm. 11 V 1978. 
[ZKRPiBWP NS, D 2/9]

DUDA STANISŁAW, ur. 29 IV 1914, Wola Kosnowa, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 3 IV 1937 do służby wojskowej w 4 b. KOP „Dederkały”, którą 
ukończył 8 VII 1939. Po przejściu do rez. powrócił do pracy w rolnictwie. Zmob. 24 VIII 1939 
do 2 kckm 1 psp, skąd przeniesiono go wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brze-
żanach. Po przybyciu na miejsce został wcielony do nowo powstałego b. obsadzającego Dniestr 
na odcinku Żurawno–Żydaczów. Tam też dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Wywieziony do obozu jenieckiego NKWD (prawdopodobnie Oranki). Przekazany w ra-
mach wymiany jeńców w XI 1939 stronie niem. i osadzony w stalagu XIII A Nürnberg-Lan-
gwasser (nr jeniecki 22702/XIII A). Po zwolnieniu z obozu i otrzymaniu statusu pracownika 
cywilnego, wywieziono go 30 VI 1940 do przymusowych prac w Gebelkofen. Tu też odzyskał 
wolność w IV 1945. Do kraju powrócił w 1946 i do końca życia trudnił się rolnictwem. Zm. 21 
III 1991 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, D 124/226; SPPpIIIRz, 1258]

DUDA STANISŁAW, ur. 26 XI 1920, Zabrzeż, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Katarzy-
ny; strz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. W 1939 ochotniczo wstąpił do służby wojskowej w 1 psp. Przydzielony do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki. Jego wrześniowy szlak biegł od Gdowa przez Lwów po 
Brzeżany, gdzie dostał się do niewoli sow. Przekazany w drodze wymiany jeńców w XI 1939 stro-
nie niem. i osadzony w stalagu XIII A Bad Sulzbach, skąd 25 IV 1940 został zwolniony i powrócił 
do domu. 2 miesiące później wstąpił w szeregi BCh, gdzie pod pseud. „Kruk” organizował trójki. 
Po umowie scaleniowej polskiego podziemia, został żołn. I b. 1 psp AK. Odzn. „Medal Zwycię-
stwa i Wolności 1945”. Pochowany na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, D 28/10]

DUDA WŁADYSŁAW, ur. 25 IX 1912, Podłopień, pow. limanowski, s. Marcina i Marii 
Sędzik; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przerwał naukę ze względu 
na ciężką sytuację materialną rodziny i podjął pracę na roli. Powołany 13 VIII 1934 do służby 
wojskowej w 3 kckm 1 psp, którą ukończył 15 IX 1935. Po przejściu do rez. powrócił do pracy  
w gospodarstwie. Zmob. 1 IX 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Kry-
nicę wraz z 7 ks. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 21 IX w Równem, skąd po kapitulacji 
oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji, a także w latach powojennych pracował w swo-
im zawodzie. Zm. 10 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, D 386/176]

DUDA WŁADYSŁAW, ur. w 1913, Zalesie, pow. limanowski, s. Józefa; strz. rez., rol-
nik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 18 IX  
w Podhajcach do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Równe-Lwów, gdzie pracował przy 
budowie drogi strategicznej Włodzimierz–Lwów. Po ukończeniu tych prac został wywieziony 
w głąb Rosji i zatrudniony przy budowie lotniska. Po ogłoszonej amnestii wyjechał 2 IX 1941 
do Tockoje, gdzie wstąpił do powstającej Armii Polskiej w ZSRR gen. Andersa. Z nią też udał 
się na Bliski Wschód. [Ośrodek KARTA, Indeks Represjonowanych..., poz. 129755]

DUDCZAK JÓZEF, ur. 16 III 1913, Sucha Struga, pow. nowosądecki, s. Józefa i Elżbie-
ty Podpory; strz. rez., ślusarz. Służbę wojskową pełnił od 4 III 1937 do 11 XI 1938. Zmob.  
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24 VIII 1939 do plutonu łączności w 1 psp, po czym wyruszył na front jako telegrafista. Podczas
walk w Lasach Janowskich został ranny w nogę oraz ogłuchł na jedno ucho od eksplodującego 
pobliżu pocisku. W takim też stanie dostał się do niewoli niem. Umieszczony obozie przejścio-
wym Jarosław, a później Kraków-Prokocim, skąd zbiegł i powrócił do domu. [ZIW NS, D 64]

DUDCZAK MICHAŁ, ur. 11 V 1916, Rytro (Sucha Struga), pow. nowosądecki,  
s. Michała i Marii Kulig; strz., robotnik. Służbę wojskową rozpoczął 7 XI 1938 w 1 psp, skąd  
w V 1939 przeszedł do rez. wskutek reklamacji. Zmob. 1 IX 1939 do macierzystej jednostki,  
z którą wymaszerował na front. Podczas walk pod Samborem, dostał się 19 IX do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu, skąd po zwolnieniu w 1940 został wywieziony do przymusowych prac  
w Bad Hersfeld. Tam też odzyskał wolność 1 IV 1945. Zm. 16 VII 2005. [ZKRPiBWP NS, C]

DUDEK JAN, ur. 10 V 1916, Limanowa, s. Jana i Katarzyny; strz., robotnik. Ze względu 
na ciężką sytuację rodzinną ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, po czym pracował 
na roli. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył 
na front w rejon Wysowej. Podczas walk dostał się w Drohobyczu do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym, skąd niebawem zbiegł. Wywieziony w 1940 do przymusowych prac 
w Brunszwiku, skąd po rocznym pobycie zbiegł do Nowego Targu i ukrywał się, pracując jako 
robotnik drogowy. Po zakończeniu okupacji podjął pracę w hurcie spożywczym w Spółdzielni 
„Społem”, skąd przeszedł w 1979 na emeryturę. Zm. w III kwartale 2002 i spoczywa na cmen-
tarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, D 374/477]

DUDEK JÓZEF, ur. 17 III 1916, Kobyle-Gródek, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Fran-
ciszki Basty; strz. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Powołany 15 III 1938 do służby woj-
skowej w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk dostał się pod Gród-
kiem Jagiellońskim do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po  
6-dniowym pobycie zbiegł. Po powrocie do domu pracował w Ostbahn-Ausbesserungswerk 
Neu Sandez (d. Warsztaty Główne PKP). Stąd w połowie 1944 przeniesiono go do prac ziem-
nych przy wznoszeniu umocnień. Zm. 10 V 1987 i spoczywa na cmentarzu w Gródku nad 
Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, D 310/166]

DUDEK STANISŁAW, ur. 2 X 1909, Walowa Góra, pow. limanowski, s. Józefa i Agnieszki 
Zapały; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1931 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd po 
6 miesiącach przekazano go do 21 b. KOP Żytyń. Po przejściu do rez. w III 1933 znalazł zatrud-
nienie w PKP Limanowa. 5 lat później zawarł związek małżeński. Zawezwany wiosną 1939 na  
4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym 
wyruszył na front w rejon Czyrna–Izby. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Przeworsk, a następnie Kraków-Dąbie, skąd 8 XII 1939 powrócił 
do domu. Tu pracował w kolejnictwie przy naprawie torów. Aresztowany 8 XII 1943 przez gra-
natową policję pod zarzutem sabotażu i wykolejenia pociągu, po czym umieszczono go 2 I 1944 
w nowosądeckim więzieniu. Po przesłuchaniach wywieziony do obozu w Szebniach, a stamtąd  
2 II 1944 do obozu Płaszów w Krakowie. Przewieziony następnie do fili obozu oświęcimskiego  
w Bytomiu i skierowany do pracy w kopalni. W tym też czasie zmarła mu ż. Zbiegł z miejsca pra-
cy 24 XII 1944 i powrócił do domu. Po zakończeniu wojny został zatrudniony w PKP, po czym  
w 1969 odszedł na emeryturę. Ponownie zawarł związek małżeński w 1945, z którego pochodziło 
3 dzieci. Zm. 5 III 1987 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, D 133/159]

DUDEK, imię nieznane, zam. w Świdniku, pow. nowosądecki; kpr. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front wraz z plutonem łączności. Praktycznie jego oddział 
rozbito pod Krosnem. Po jego odtworzeniu, został d-cą 1 drużyny. W czasie walk pod Birczą, 
prowadząc natarcie dostał się do niewoli niemieckiej. Zm. ok. 1970. [Relacja Mariana Marchacza]

DUDKA JÓZEF, ur. 7 III 1912, Łukowica, pow. limanowski, s. Michała i Anny Wardęgi; 
strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach, po czym 
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wyjechał do Krakowa, gdzie podjął pracę w tamtejszej Krakowskiej Fabryce Kabli. Powołany 
19 III 1935 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą ukończył 20 IX 1936. Po przejściu do 
rez. powrócił do krakowskiego zakładu pracy. Zawezwany w 1937 na 6-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe, które odbywał prawdopodobnie w 4 psp w Cieszynie. Również rok później znalazł 
się w szeregach wojska, tym razem na 12 tygodni, biorąc udział w operacji „Zaolzie”. Zmob.  
14 VIII 1939 do 3 ks jednostki, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk pod 
Sądową Wisznią, dostał się 15 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaiserstein-
bruch (nr jeniecki 1917/XVII A), skąd 29 VI 1940 przeniesiono go do stalagu XII A Limburg. 
Przekazany do stalagu XII C Wiebelsheim, by od 8 X 1941 ponownie znaleźć się w stalagu  
XII A Limburg. Wywieziony 29 III 1942 do stalagu XII D Trier, gdzie odzyskał wolność  
w IV 1945, w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Do kraju powrócił 21 X 1945, po czym 
pracował na roli. Od 1958 był stróżem nocnym w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Łukowicy. Zm. 18 VIII 1987 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. [ZKRPiBWP 
NS, D 139/167; świadek Józefa Kosika i Michała Gurguli]

DUDZIK JAN, ur. 24 VI 1905, Kłodne, pow. limanowski, s. Piotra i Franciszki Piotrow-
skiej; plut. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, kontynuował naukę u pry-
watnego rzemieślnika, ucząc się na kowala. Powołany w 1927 do służby wojskowej, podczas 
której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. w 1928 pracował w wyuczonym za-
wodzie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front 
do Wieliczki. Podczas starcia z wojskami nieprzyjaciela w Winiarach k. Dobczyc, dostał się  
3 IX do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Dobczyce, a później Bielsko, skąd 
wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 11618/XVII A). Przeniesiony  
w IV 1940 do stalagu V B Villingen, skąd po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cy-
wilnego, wywieziono go 18 VII 1941 do przymusowych prac w Friedrichshafen k. Jeziora Bo-
deńskiego. Po powrocie do kraju w 1946 podjął pracę w kopalnictwie naftowym, a od 1951
był pracownikiem kamieniołomów w Klęczanach. Zm. 4 V 1993 i spoczywa na cmentarzu  
w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, D 322/300; SPPpIIIRz, 1004; świadek Tomasza Gródka]

DUDZIK JAN, ur. 12 V 1914, Nowy Sącz, s. Jana i Józefy Nowickiej; kan. rez., kaflarz.
Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu ppanc w 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk  
o Lwów, poległ na ulicy Gródeckiej. [SGNS, Zg 501/46]

DUDZIK PIOTR, ur. 8 II 1910, Kłodne, pow. limanowski, zam. w Męcinie, s. Piotra  
i Franciszki Piotrowskiej; strz. rez. Zmob. 26 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front. Podczas działań wojennych dostał się 20 IX pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 554/XVII A), skąd po zwolnieniu i otrzymaniu 
statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac w Schnetzenhausen. 
Tam też odzyskał wolność w wyniku ofensywy alianckiej. Następnie wstąpił do amerykańskiej  
k. wartowniczej pilnującej jeńców niem. Do kraju powrócił 25 IV 1946. [ZPPpIIIRz NS, 1009]

DUDZIŃSKI MIECZYSŁAW MICHAŁ, ur. 21 IX 1905, Nowy Targ, s. Antoniego  
i Anny Dudy; ppor. rez., prac. umysłowy. Po uzyskaniu matury kończył 2-letnie Studia Han-
dlowe. Zmob. 24 VIII 1939 do II b. 1 psp, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji 
w Łabowej, jako d-ca plutonu zaopatrzenia. Po walkach pod Krosnem, a następnie Przemy-
ślem, jego oddział praktycznie przestał istnieć. Wcielony do nowopowstałego b., utworzone-
go z żołnierzy różnych rozbitych jednostek, kontynuował walkę. Wobec zagrożenia niewolą, 
24 IX przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Nógrád Verőce, skąd w V 1940 
zbiegł do Zagrzebia. Tu w polskim konsulacie otrzymał skierowanie do punktu załadowcze-
go w Splicie. Po przybyciu na miejsce, teraz jako Józef Zięba, otrzymał przydział do specjal-
nych zadań podległych płk. dypl. Leopoldowi Gobli. Po kapitulacji Francji, przerzucony do 
Palestyny i wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Wraz z nią przeszedł 
kampanię egipsko-libijską. Przeniesiony 21 III 1943 na stanowisko oficera gospodarczego do
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316 k. transportowej stacjonującej w Khanaqin (Irak). Po 9-miesięcznym pełnieniu tej służ-
by przeszedł 1 XII 1943 do Dowództwa Zgrupowania Zakwaterowania Służb w Polu. Wraz  
z pierwszym rzutem 3 DP lądował we Włoszech. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, Lo-
reto i Ankonę. Po zakończeniu działań wojennych stacjonował we Włoszech, skąd 14 X 1946 
został przeniesiony do Wielkiej Brytanii. Tu zgłosił chęć powrotu do kraju. Umieszczony  
w Obozie Repatriacyjnym nr 99 w Polkemmet, skąd 4 XII 1946 – po zaokrętowaniu – przybył 
do Polski. Po osiedleniu się w Nowym Targu pracował kolejno: w Tartaku Przemysłowym, 
w PSS „Orkan” Nowy Targ,w Nowotarskich Zakładach Terenowych Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, w Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego i wreszcie jako nauczyciel  
w Technikum Mechanicznym. Odzn.: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, „Krzyż Monte 
Cassino”, brytyjskie: „The 1939-1945 Star”, „The Africa Star”, „Italy Star”, oraz „Medal Zwy-
cięstwa i Wolności 1945”, medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” i „Odznaka Grun-
waldzka”. Zm. 12 X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, D 149/203; 
ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy koła Nowy Targ]

DUKIET MIECZYSŁAW FRANCISZEK, ur. 10 VIII 1899, Lesko, pow. leski, s. Włady-
sława i Marii Wagner, ż. z Anna Mossor, miał 3 dzieci; por. rez., lekarz ginekolog. Ukończył 
szkołę powszechną i gimnazjum w Sanoku. Podczas nauki działał w Organizacji Młodzie-
ży Niepodległościowej „Zarzewie” oraz w sakutingu, był drużynowym I Drużyny Skautów 
w Sanoku w l. 1914-1916. W trakcie I wojny światowej wcielony do armii, skierowany do 
szkoły oficerskiej art. Hajmáskér, po czym skierowany na front włoski, gdzie służył jako ob-
serwator artyleryjski podczas walk w Tyrolu. W 1917 zdał egazmin dojrzałości w ck Gimna-
zjum w Sanoku (tzw. matura wojenna). Dekretem Wodza Naczelnego J.Piłsudskiego z 19 II 
1919 jako były oficer armii austro-węgierskiej został przyjęty do WP z dn. 1 I 1918 wraz z za-
twierdzeniem posiadanego stopnia podporucznika ze starszeństwem z 30 III 1918 i rozkazem  
z tego samego dnia 19 II 1919 Szefa Szt. Gen. płk. Stanisława Hallera przydzielony do komen-
dy placu w Sanoku od 1 XI 1918. Następnie rozpoczął służbę w 2 przemyskim pac w składzie 
4 DP. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej, w tym podczas obrony Lwowa, odbywając 
cały szlak bojowy aż po Zbrucz. Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zo-
stał awansowany do stopnia porucznika rezerwy art. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Ukończył  
w 1924 studia z wynikiem celującym na Wydziale Lekarskim UJ. W 1924 został przydzielony 
jako oficer rezerwowy do 24 pap w garnizonie Jarosław. W 1934, jako porucznik rezerwy sa-
nitarny był w kadrze zapasowej 5 Okręgowego Szpitala i był wówczas przydzielony do PKU 
Nowy Sącz. Początkowo pracował jako asystent w Klinice Chorób Kobiecych i Położnictwa 
UJ w Krakowie u boku profesora A. Rosnera oraz w Państwowej Szkole Położnych. Wsku-
tek przyczyn materialnych opuścił Kraków i pracę w tym mieście. W 1928 został wybrany  
w konkursie na lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Krynicy-Zdroju, gdzie zamieszkał i po-
został przez ponad 50 lat. Został specjalistą II stopnia ginekologii, położnictwa i balneologii, 
ponadto w 1931 doszkalał się w Wiedniu, w 1938 odbył kurs chirurgii urazowej. Jako lekarz 
angażował się w leczenie przedstawicieli wszystkich sfer społecznych. Był uznanym specjalistą 
chorób kobiecych, jego szczególnym polem zainteresowań badawczym było leczeniem uzdro-
wiskowe niepłodności. W latach 30. leczył m.in. przebywającą w Krynicy-Zdroju księżniczkę 
Julianę, późniejszą królową Holandii. Aktywnie działał w krynickim uzdrowisku. Poza pracą 
lekarza prowadził wykłady doszkalające dla lekarzy i studentów, a także dla kuracjuszy cie-
szące się dużym zainteresowaniem, prowadził przewody specjalizacyjne, był organizatorem  
i działaczem zjazdów lekarzy w Krynicy-Zdroju. Czynił starania o poprawę i utrzymanie in-
frastruktury uzdrowiska i ochronę środowiska. W 1938 zasiadał w radzie nadzorczej Miejskiej 
Komunalnej Kasy Oszczędności w Krynicy-Zdroju. Propagował rozwój sportu, szczególnie 
hokeja na lodzie. Tuż po przyjeździe do Krynicy-Zdroju zasiadł w zarządzie organizowanego 
klubu KTH Krynica, założonego 28 XII 1928. Następnie działał w komitecie organizacyjnym 
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turnieju stanowiącego jednoczesne mistrzostwa świata 1931 i mistrzostwa Europy w hokeju 
na lodzie. W zarządzie KTH działał do 1954, w tym czasie pełnił także funkcję prezesa i wice-
prezesa klubu. Zmob. w stopniu kpt. rez. 1 IX 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front pod Hutę, jako jego lekarz. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się 21 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
Tu włączył się w działalność podziemną, służąc jako kurier i przewodnik. Aresztowany przez 
gestapo 2 IX 1942 pod zarzutem współpracy z podziemiem i umieszczony w nowosądeckim 
więzieniu. Zwolniony 18 XI 1942 na prośbę niem. dyrektora uzdrowiska, powrócił do swojej 
pracy lekarskiej. W 1944 został komendantem szpitala dla ludzi pracujących w okopach, zor-
ganizowanym przez Niemców w domu sióstr służebniczek starowiejskich. W okresie od 1 VIII 
1945 do 15 IV 1948 odbywał służbę wojskową w WP, z przydziałem na stanowisko chirurga 
w Szpitalu Ewakuacyjnym nr 1797 w Bydgoszczy, po czym zobowiązano go do organizacji  
i kierowania krynickim uzdrowiskiem Wojskowego Szpitala Chirurgiczno-Ginekologicznego. 
Został zwolniony ze służby wojskowej z uwagi na stan zdrowia. Później pracował na stanowi-
sku ordynatora i konsultanta w placówkach służby zdrowia w Krynicy-Zdroju (w sanatorium 
„Lwigród”, Ośrodku Naukowo-Leczniczym Kliniki Ginekologiczno-Położniczej AM w Krako-
wie i w przychodni zdrojowej). W stopniu majora był kierownikiem Sanatorium Wojskowego. 
Od 1933 do 1939 był członkiem Prezydium i Wydziału Wykonawczego Krynickiej Komisji 
Zdrojowej z grona lekarzy oraz referentem krynickiej balneoterapii. Był wybierany i zasiadał 
w miejskiej i powiatowej radzie narodowej zarówno w okresie przed-, jak i powojennym. Był 
członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Balneologicznego w Poznaniu (po woj-
nie jako Polskie Towarzystwo Balneoklimatyczne), kierował krynickimi kołami PTB i Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego, od 1950 stałym sekretarzem Naukowej Rady Lekarskiej w Kry-
nicy-Zdroju, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członkiem International 
Society of Medical Hydrology, w maju 1959 członkiem Komisji Nauk Medycznych Oddziału 
Krakowskiego PAN, wiceprezesem krynickiej Straży Pożarnej, wiceprezesem krynickiego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, członkiem zarządu Koła Krynickiego Związku Rezerwistów RP, 
członkiem Koła Harcerzy z lat 1910-1918, członkiem Związku Obrońców Podkarpacia, działał 
w w radzie parafialnej. Pracował w redakcji „Wiadomości Uzdrowiskowe”, był autorem 20 prac 
naukowych, artykułów w czasopismach fachowych, a także prasie codziennej. Odzn.: „Medal 
Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz „Odznaka Grunwaldz-
ka”. Zm. 17 VII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy-Zdroju. [APK, UW II. Deklaracje...; ZKR-
PiBWP NS, D 151/109; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 30; S. Csorich, Monte Cassino–Krynica, „Krynickie Zdroje”,  
nr 5-6 z 2001; relacja Jana Kandlera; KSp, s. 217; Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Du-
kiet – dostęp 31 X 2018 ]

DULIŃSKI JÓZEF, ur. 23 VII 1914, Siemiechów, pow. tarnowski, s. Franciszka i Agniesz-
ki Ciesielczyk; plut. rez., cieśla. Służbę wojskową pełnił od 20 III 1936 do 20 IX 1937 w 26 pp 
w Gródku Jagiellońskim, w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Zmob. 14 VIII 1939 do 
plutonu ppanc 1 psp, z którym wymaszerował na front do Uścia Ruskiego. Po przybyciu na 
miejsce został przeszkolony na obserwatora d-cy plutonu. Podczas walk w Jedliczu uczestni-
czył w odbiciu z rąk nieprzyjaciela, dwóch załóg działek ppanc wraz ze sprzętem. Po rozbiciu 
oddziału pod Przemyślem wcielono go do k. odwodowej. W jej szeregach walczył pod Zimną 
Wodą k. Lwowa, gdzie podczas nalotu bombowego został raniony. Nieprzytomnego pozosta-
wiono na polu walki bez munduru i broni. Po odzyskaniu świadomości resztkami sił doszedł 
do Gródka Jagiellońskiego, gdzie zatrzymał się u znajomego. Ten opatrzył mu rany i dał cy-
wilne ubranie, w którym powrócił do domu. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP Tarnów, D 11778/92]

DUMANA BRONISŁAW, ur. 9 VII 1914, Nowy Sącz, tam zam. (Kolonia 840), s. Antonie-
go i Józefy; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista poszukiwań PCK]
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DURA WŁADYSŁAW, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front, jako adiutant d-cy I b. [GSk, s. 173; P1P, s. 114; KSp, s. 217; relacja Sebastiana Ogieli]

DURAŁOWICZ KAZIMIERZ TADEUSZ, ur. 6 I 1911, Nowy Sącz, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Matejki 42, s. Antoniego i Romualdy; pchor., lekarz. We IX 1939 lekarz II b. Innych 
danych brak. [P1P, s. 114; KSp, s. 217]

DURBAS FRANCISZEK, ur. 15 VIII 1912, Strzeszyce, pow. limanowski, s. Jana i Rozalii 
Krzyżak, żonaty; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Następnie pracował w tartaku. Tam też w 1932 
zetknął się z ruchem ludowym, którego był członkiem do wybuchu wojny. Powołany 13 IX 
1934 do służby wojskowej w plutonie łączności 3 psp w Bielsku, skąd 13 IX 1935 odszedł do 
rez. W okresie od 20 VIII do 13 XI 1938 brał udział razem z 1 psp w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
16 VIII 1939 do plutonu łączności 1 psp, po czym wyruszył na front, jako telegrafista. Podczas
walk pod Jasłem dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Przeworsk, celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rze-
szy zbiegł 28 XI 1939, po czym powrócił do domu. Przez całe życie pracował jako robotnik. 
Postanowieniem prezydenta Polski 18 IV 2001 został awansowany do stopnia ppor. Zm. w IV 
kwartale 2003. [ZKRPiBWP NS, D 164/501]

DURLAK JÓZEF, ur. 1 II 1908, Gródek, pow. nowosądecki, s. Kaspra i Łucji Krok; kpr. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej zaprzestał dalszej nauki, ponieważ był 
zmuszony pomagać matce w gospodarstwie, bowiem ojca zabrano do armii austriackiej. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1929-1930, w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu 
do rez. odbywał 6-tygodniowe ćwiczenia rez., prawdopodobnie w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy, jako celowni-
czy km. Podczas działań wojennych za Przemyślem, dostał się 12 IX do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, skąd po 3 dniach zbiegł i powrócił do domu. Przez okres okupa-
cji, a także po wojnie pracował jako rolnik. [ZKRPiBWP NS, D 378; świadek Jana Dziedziaka]

DUSZA L., strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front 
pod Konieczną. Brał udział w nocnym wypadzie na stronę słowacką. [H. Malinowski, Powiat gorlic-
ki..., s. 39, przypis 27]

DUTKA FRANCISZEK, ur. 7 V 1910, Mordarka, pow. limanowski, s. Walentego i Marii 
Pałki; szer. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 4 X 1932 do służby wojskowej w 1 k. 4 b. KOP „Deder-
kały”, którą ukończył 10 III 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 ks 1 psp, po czym wyruszył na front. 
Podczas bombardowania polskich pozycji pod Przemyślem został ranny. Przewieziony do szpi-
tala polowego w Brzuchowicach k. Lwowa, gdzie wraz z całą jego załogą dostał się do niewoli 
niem. W obawie przed przejściem w ręce sow. żołnierzy zajmujących ową lecznicę – zbiegł. Po 
powrocie do domu pracował na roli, a od 1943 w Spółdzielni Mleczarskiej w Łososinie Górnej. 
Począwszy od 10 III 1941 został żołnierzem BCh, po zaprzysiężeniu go przez Wojciecha Dęb-
skiego pseud. „Bicz”. Przydzielony do plutonu Zygmunta Jońca, gdzie służył jako wywiadowca 
pod pseud. „Śliz”. Wskutek reorganizacji Państwa Podziemnego w 1944, rozkazem swoich prze-
łożonych, wraz z całym oddziałem przeszedł do struktur AK. Po zakończeniu wojny trudnił 
się rolnictwem. Prócz tego był członkiem Podhalańskiej Spółdzielni Owocowo-Warzywniczej  
w Limanowej i taksatorem bydła. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
16 XII 1988 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, D 178/206]

DUTKA JAN, ur. 29 II 1908, Złotne, pow. nowosądecki, s. Wincentego i Julii; strz., robot-
nik leśny. Rodzice zm. mu bardzo wcześnie – ojciec jeszcze przed jego urodzeniem, zaś matka, 
gdy miał 4 lata. W tej sytuacji jego wychowaniem zajęła się starsza siostra. Z tej też przyczyny 
nie uczęszczał do żadnych szkół. Po ukończeniu 14 lat rozpoczął pracę w lasach hr. Stadnickie-
go. Powołany 16 IX 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 13 IX 1932. Po przejściu 
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do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia. Zmob. 1 IX 1939 do 3 ks macierzystego 
pułku, z którą wyruszył na front jako obsługa rkm-u. Podczas działań wojennych dostał się  
w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Równe-Lwów, skąd w XII 1939 prze-
kazano go w ramach wymiany jeńców stronie niem. Umieszczony w stalagu XII A Limburg 
(nr jeniecki 6666/XII A) i tam był zatrudniony przy pracach drogowych. Następnie od 1944 
wyładowywał węgiel na stacji Osmentingel (?). Po odzyskaniu wolności powrócił w 1945 do 
domu. Tu 2 lata później zawarł związek małżeński ze Stanisławą Lelito i objął gospodarstwo 
połemkowskie w Roztoce Wielkiej. Wobec jego małej dochodowości, powrócił w następnym 
roku do pracy w lesie w Nadleśnictwie Nawojowa. Stamtąd też w 1975 odszedł na emeryturę. 
Zm. w III kwartale 1996 i spoczywa na cmentarzu w Nowej Wsi. [ZKRPiBWP NS, D 179/322; Ksią-
żeczka wojskowa nr B 044259]

DUTKA JÓZEF, ur. 8 I 1910, Mordarka, pow. limanowski, s. Andrzeja i Katarzyny Lebdy; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodziców. 
W II 1931 zawarł związek małżeński, a już 14 III powołano go do służby wojskowej w plutonie 
łączności 1 psp, jako rękawicowy. Po przejściu do rez. 18 V 1932 powrócił do pracy w rolnic-
twie. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu łączności w bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front 
w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Po załamaniu się obrony doliny Dunajca wraz z oddzia-
łem wycofał się na Winną Górę, gdzie brał udział w walkach o Nowy Sącz. Po ich zakończeniu 
odszedł w kierunku wschodnim. Podczas bitwy w Sądowej Wiszni dostał się 18 IX do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd następnego dnia zbiegł wraz z dwoma kolegami. 
Po powrocie do domu pracował we własnym gospodarstwie. Jesienią 1943 wraz ze Stanisławem 
Dutką i Walentym Biernatem wstąpił w szeregi AK, gdzie nosił pseud. „Słup”. Do jego zadań 
należało zabezpieczenie oddziałów bojowych w żywność oraz łączność z nimi. Zabrany przez 
Niemców w XI 1944 do kopania okopów w Marcinkowicach, skąd w połowie I 1945 zbiegł. Po 
zakończeniu okupacji pracował na roli do 1948. Wówczas to został pracownikiem Nowosądec-
kiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, skąd przeszedł do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Limanowej na etat brygadzisty murarzy. Stamtąd też odszedł w 1975 na 
emeryturę. Zm. 30 IV 1990 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, D 307/212]

DUTKA STANISŁAW, ur. 26 III 1905, Mordarka, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny 
Postrożny; st. strz. rez., robotnik. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył 
na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk na Wietrznicach, po okrążeniu oddziału, dostał 
się 4 IX do niewoli niem. Wywieziony do stalagu XII C Wiebelsheim (nr jeniecki 984/XII C),  
a następnie stalagu XXI A Schildberg, skąd 29 III 1941 z powodów zdrowotnych został zwolnio-
ny i powrócił do domu. Zm. 6 XII 1971 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS,  
D 178/206; świadek Stanisława Mąki]

DUTKIEWICZ JÓZEF, ur. 19 VI 1899, Szymbark, pow. gorlicki, s. Stanisława i Ludwiki 
Wójcikiewicz, żonaty, miał 6 dzieci; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 12 II 1919 
do 19 VII 1922 prawdopodobnie w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju. W jej trakcie brał 
udział w wojnie ukraińskiej oraz z Rosją Sowiecką. Rok później zawarł związek małżeński 
z Katarzyną Grucą. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front na 
Magurę Małastowką. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym, skąd wywieziono go do stalagu IX A Ziegenhain. Zm.  
4 I 1972 i spoczywa na cmentarzu w Szymbarku. [ZKRPiBWP NS, D 315/136; ZKRPiBWP Koło Gorlice, 
Zmarli, t. 6, poz. 723]

DWORAKOWSKI FRANCISZEK, ur. 15 II 1905, Brzozów Stary, pow. sochaczewski,  
s. Józefa i Marcjanny Średnickiej; kpr. robotnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Po-
wołany w 1928 do służby wojskowej w stacjonującym w Grodnie 76 Lidzkim pp im. Ludwika 
Narbutta, którą ukończył w 1929. Po przejściu do rez. wstąpił do Straży Granicznej z przydzia-
łem do Komisariatu w Gładyszowie, placówka w Izbach. Po zawarciu związku małżeńskie-
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go 7 XI 1936 z Anną Nowak, przeniesiono go na placówkę do Wojkowej. W połowie 1939 
otrzymał awans na kierownika placówki Straży Granicznej w Muszynie. Tam też 28 VIII 
wyznaczono go d-cą punktu ochrony przeciwlotniczej, podległego 1 psp. Do jego zadań na-
leżało telefoniczne przekazywanie meldunków o pojawianiu się nieprzyjacielskich samolo-
tów. Po zwinięciu posterunku, zameldował się wraz z podległymi mu ludźmi w dowództwie 
bON „Nowy Sącz”, stacjonującym na Hucie. Tam też otrzymał rozkaz dołączenia do miejsca 
koncentracji Straży Granicznej w Rawie Ruskiej. Jednak z powodu niepomyślnego rozwo-
ju sytuacji militarnej, nie mogąc wykonać polecenia, pozostał z b., walcząc w jego szere-
gach. Po walkach pod Krosnem, wycofywali się w kierunku Lwowa. W trakcie przemarszu,  
w okolicach Jaworowa, oddział został zauważony przez miejscową ludność ukraińską, która 
powiadomiła Niemców. 16 IX Niemcy otoczyli las, w którym znajdował się oddział, biorąc 
wszystkich do niewoli. Osadzony w obozie przejściowym w Rawie Ruskiej, gdzie dokonano 
selekcji według klucza: Polacy, Ukraińcy, Poznaniacy ze Ślązakami. Tych pierwszych, wśród 
których był i on, tuż przed wkroczeniem oddziałów sow., wywieziono do kolejnego obozu 
w Mościcach k. Tarnowa. Stąd po 2-tygodniowym pobycie przetransportowano go do sta-
lagu III A Luckenwalde (nr jeniecki 1231/III A). Tam też pracował przy budowie baraków 
i wyładunku węgla. Wywieziony początkiem 1940 wraz z grupą jeńców do pracy w kopalni 
węgla brunatnego w Finkenherd, gdzie 11 VII 1940 utracił status jeńca na rzecz robotnika 
cywilnego. W VI 1941, po agresji na Związek Sowiecki, nieopatrznie powiedział pracują-
cemu z nim Niemcowi: teraz to wy już tej wojny nie wygracie. W odwecie następnego dnia, 
gdy pracował bez koszuli przy koparce, urażony ambicją Niemiec, rzucił na jego nagie plecy 
szuflę rozżarzonego węgla. W wyniku poparzeń odwieziono go do szpitala we Frankfurcie 
n. Odrą, w którym przebywał przez 6 tygodni. Po jego opuszczeniu, na wniosek komisji 
lekarskiej został 4 X 1941 zwolniony do domu. Po powrocie kontynuował leczenie. Począw-
szy od 1 I 1942 pracował w gorlickiej Straży Miejskiej. Po zakończeniu okupacji od III do 
IX 1945 pracował w organach MO, skąd odszedł ze względu na stan zdrowia. Od III 1950 
był pracownikiem fizycznym w Zakładach Mięsnych Gorlice, Baza Zagórzany, skąd 14 VIII 
1967 przeszedł na rentę. Zm. 3 IX 1991 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, 
D 273/238; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 355]

DWORSKI, imię nieznane, zam. w Podczerwonem, pow. nowotarski; kpr. W służbie woj-
skowej od III 1938 w 7 ks 1 psp, podczas której ukończył szkołę podoficerską oraz uczestniczył 
w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył ze swoją k. na front. Dalsze jego losy 
są nieznane. [Relacja Józefa Lorka z Chełmca]

DYBA JAKUB, zam. w Krużlowej Niżnej (nr domu 6); strz. rez. Służbę wojskową pełnił 
w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Stanisława Oleksiewicza]

DYBUS TADEUSZ, st. sierż. rez. Emerytowany podoficer 1 psp. Z chwilą wybuchu woj-
ny ochotniczo wstąpił w szeregi macierzystej jednostki i otrzymał przydział do bw. Jego dalsze 
losy są nieznane. [Wspomniany przez Józefa Leśniaka]

DYDA JAN, ur. 7 V 1914, Łącko, pow. nowosądecki, s. Michała i Stanisławy Rusnarczyk; 
strz., drogowiec. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd 3 miesiące póź-
niej przeniesiono go do plutonu łączności. Jako radiotelegrafista pełnił służbę przy dowódz-
twie pułku. W czasie działań wojennych 18 IX przekroczył granicę węgierską i był internowa-
ny. W obozie przebywał do VIII 1940, po czym powrócił do domu. Odzn. odznaką „Tysiąclecia 
Państwa Polskiego”. [ZKRPiBWP NS, D 116]

DYDA JÓZEF, ur. 16 III 1903, Krościenko n. Dunajcem, zam. w Tylce k. Krościenka, 
pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzyny Jankowskiej, żonaty; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku. W czasie 
walk poległ pod Janowem. Innych danych brak. [MP, 157/47]
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DYDA STANISŁAW, ur. 13 XI 1906, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski,  
s. Szczepana i Anny Zasadny; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 
wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku. Podczas walk dostał się w Stani-
sławowie do niewoli sow. Osadzony w którymś z obozów NKWD, skąd w drodze wymiany 
jeńców, przekazano go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stalagu V E (nr jeńca 13924), 
31 I 1942 przeniesiony do stalagu V D Strassburg, 1 VI 1942 do stalagu V C Offenburg, 25 VIII
1943 zwolniony jako robotnik cywilny do prac przymusowych u Aloisa Ruebera w Meisenhe-
im. Zm. w 1975 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, D 35/37]

DYGOŃ WŁADYSŁAW, ur. ok. 1900, strz. rez., rolnik. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Po amnestii dla jeńców polskich wstąpił 2 IX 1941 do organizowanej przez gen. Ander-
sa Armii Polskiej w ZSRR. W 1942 chorował na tyfus. Świadek śmierci Andrzeja Makowca. 
[SPGorl., Ns I 235/5]

DYKIJ, imię nieznane, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 130, poz. 10]

DYKLA JÓZEF, ur. 18 VI 1920, Wójtowa, pow. gorlicki, syn Konstantego i Wiktorii 
Czeluśnik; szer., pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował 
naukę w szkole zawodowej, jednocześnie uczęszczając na zajęcia WFiPW. Zmob. w VIII 
1939 do 3 k. „Biecz” bON „Gorlice” i przydzielony do taboru konnego. W dniu 6 września 
wyjechałem z Uścia Gorlickiego przez Przysłop, Magurę Małastowską, Sękową, Wapienne, 
Bednarkę, Dębowiec, Jasło, Krosno. Do pierwszej walki z Niemcami doszło w Krościenku. Po 
wycofaniu się przez Brzozów, dojechałem do Dynowa. Tu zostałem przeniesiony do piechoty. 
Do kolejnej walki doszło w lasach koło Przemyśla, gdzie kompania nasza została rozbita, a ja 
wraz z żołnierzem Karpem Aleksandrem wycofałem się do Starych Mościsk. Tam też dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po 2 dniach zbiegł  
i powrócił z końcem IX 1939 do domu. Tu podjął pracę w sklepie Kółka Rolniczego w Wój-
towej. Po wojnie dokończył edukację i pracował w zarządzie Gminnych Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Lipinkach. W 1950 przeniósł się do GS Bobowa, gdzie sprawował wiele 
kierowniczych stanowisk, a 2 lata później do Gorlic. W tym też czasie ukończył Technikum 
Rolnicze w Przemyślu. Na emeryturę przeszedł 30 IV 1982. Odzn. „Odznaką Zasłużonego 
Działacza Ruchu Spółdzielczego”. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Kombatanci, t. 1]

DYLĄG FRANCISZEK, ur. 10 VII 1910, Wilkowisko, pow. limanowski, s. Józefa  
i Małgorzaty Gocel; strz. rez., bez zawodu. Z powodu trudnych warunków finansowych nie
uczęszczał do szkoły. Powołany 5 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 30 IX 
1932. Po przejściu do rez. pracował dorywczo na różnych budowach w Zakopanem. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jednak jego wrześniowy szlak jest nieznany. 
W okresie okupacji, a także w latach powojennych pracował wraz z ż. na roli. Zm. w 1996. 
[ZKRPiBWP NS, D 370/339]

DYMCZAK ANTONI, zam. w Bielowicach k. Nowego Sącza; strz. rez.(?). We IX 1939 żołn. 
1 psp, który w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Nowy Sącz, gdzie zginął podczas próby ucieczki. [Relacja Tadeusza Muchy z Nowego Sącza]

DYMIAŃCZUK PIOTR zw. „Arwilek”, ur. 29 IV 1910, Wysowa, pow. gorlicki, s. Filipa 
i Marty Hałaty; strz. rez., rolnik. Ukończył 2 klasy szkoły powszechnej, po czym pomagał 
rodzicom w gospodarstwie. Powołany w 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
w 1933. Zmob. 24 IX 1939 do macierzystej jednostki, po czym wyruszył na front. Jego wrze-
śniowy szlak oraz działalność okupacyjna jest nieznana. Wywieziony w ramach akcji „Wisła” 
do Dobiegniewa, pow. strzelecko-drezdenecki. [SGGrybów, Kp 44/49]

DYRCZ JÓZEF, ur. 21 X 1914, Raba Wyżna, pow. nowotarski, s. Jana i Salomei Pałasz; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodziców. 
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Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, w czasie której brał udział w ope-
racji „Zaolzie”. Po jej ukończeniu w XII 1938 powrócił do pracy na roli. Zawezwany w V 1939 na 
3-miesięczne ćwiczenia rez. i skierowany do prac przy wznoszeniu umocnień polowych. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył pod Łącko, jako d-ca drużyny 
ppanc. Po walkach pod Jazowskiem wycofał się wraz z oddziałem na Nowy Sącz, a następnie 
dalej w kierunku wschodnim. Po dojściu do Jasła, został z nieznanych powodów przewieziony 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, zgodnie z rozkazem, wyruszył na odsiecz 
Lwowa. Po zmianie rozkazów, kontynuował marsz w stronę południowej granicy kraju. W jego 
trakcie dostał się 17 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd 
miał być wywieziony w głąb Rosji. W czasie owego transportu zbiegł i szczęśliwie powrócił do 
domu. W latach okupacji i po wojnie pracował cały czas na roli, skąd w 1983 przeszedł na rentę 
inwalidzką. Zm. w XII 1998. [ZKRPiBWP NS, D 393/396]

DYREK JAN, ur. 13 XII 1908, Mordarka, pow. limanowski, s. Józefa i Kunegundy Mól; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej przerwał naukę i pomagał rodzicom  
w pracy na roli. Powołany 29 III 1930 do służby wojskowej w 4 b. KOP „Dederkały”, którą za-
kończył 20 III 1932. Po przejściu do rez. pracował nadal jako rolnik. Zmob. 28 VIII 1939 do 8 ks  
1 psp, skąd 3 dni później przekazano go do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. 
Podczas działań wojennych po rozbiciu oddziału k. Gdowa, dostał się 9 IX do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd niebawem zbiegł i powrócił do domu. Pod-
czas okupacji oraz w pierwszych latach powojennych pracował na roli. Od 1948 był zatrudniony 
jako cieśla w żwirowni w Marcinkowicach. Stamtąd też w 1977 odszedł na rentę inwalidzką. Zm.  
5 VIII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, D 312/283]

DYREK JAN, ur. 16 VII 1912, Łukowica, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny Hybel; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował na roli. W 1932 wstąpił 
do Koła Młodzieży Wiejskiej w swojej miejscowości, a 27 XI 1933 zawarł związek małżeński  
z Anną Kurzeją. Powołany 12 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył we IX 
1935. Po przejściu do rez. kontynuował uprzednio wykonywany zawód. Zawezwany w 1938 na 
3-miesięczne ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, podczas których brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do plutonu moździerzy 1 psp, po czym wyruszył ku grani-
cy słowackiej. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Prze-
bywał w obozie przejściowym, skąd prawdopodobnie zbiegł, bowiem w X 1939 powrócił do 
domu. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował dorywczo jako robotnik przy regulacji rzek  
i potoków. Od 1 II 1956 był zatrudniony w transporcie drzewnym kamienickiego tartaku, skąd  
w 1975 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 3 XI 1990 i spoczywa na cmentarzu w Łukowicy. 
[ZKRPiBWP NS, D 382/219; Książeczka wojskowa nr c 076234]

DYREK MICHAŁ, ur. 16 IX 1913, Mordarka, pow. limanowski, s. Józefa i Kunegundy 
Mól; strz. rez., cieśla. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, pracował w gospodarstwie ro-
dziców. Powołany 12 IV 1937 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą pełnił do 14 III 
1939. Zmob. 28 VIII 1939 do 8 ks 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym 31 VIII wyruszył 
na front do Wieliczki. Tam też podczas walk dostał się do niewoli niem., z której niebawem 
zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji wraz z bratem Janem zajmował się rolnictwem. 
Po jej zakończeniu pracował jako cieśla w różnych przedsiębiorstwach na terenie Limanowej, 
skąd w 1973 przeszedł na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, D 313]

DYREK WŁADYSŁAW, zam. w Łukowicy, pow. limanowski. We IX 1939 żołn. 1 psp. 
Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, z którego 
zbiegł i powrócił do domu. Począwszy od wiosny 1942 był członkiem ruchu oporu AK na pla-
cówce „Las” w Łukowicy. Innych danych brak. [Świadek Michała Gurguli]

DYREK WOJCIECH, ur. 15 IV 1915, Rogi, pow. nowosądecki, s. Jana i Kunegundy Ma-
ciuszek; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
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rodziców. Powołany 16 III 1938 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp jako celowniczy, a na-
stępnie 4 miesiące później przeniesiony do plutonu pancernego. Przeniesiony w VI 1939 do  
5 ks, z którą wyruszył na front. Podczas walk o Przemyśl dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w tamtejszym obozie przejściowym celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu jeń-
ców do Rzeszy zbiegł z pociągu w okolicach Tarnowa. Po powrocie do domu pracował w rol-
nictwie. 15 VIII 1940 wstąpił w szeregi BCh przyjmując pseud. „Gwóźdź”. Wraz z oddziałem 
„Juhas” pod dow. Mieczysława Cholewy pseud. „Obłaz” brał udział w rozbrajaniu Niemców  
w Jazowsku, Skrudzinie, Olszanie i Szczereżu. Po zakończeniu wojny pracował nadal na roli. 
Zm. 6 VI 1986 i spoczywa na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, D 210/148; Książeczka 
wojskowa nr 0757615] Juha

DZIADOŃ STANISŁAW, ur. 6 I 1905, Łososina Górna, pow. limanowski, s. Józefa  
i Franciszki Wieczorek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany w 1926 do służby wojskowej, którą ukończył 2 lata póź-
niej. Po przejściu do rez. ponownie trudnił się rolnictwem. 5 VII 1932 zawarł związek małżeń-
ski z Zofią Tyś. Wcielony w VI 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w miejscowym obozie przejściowym, skąd niebawem zbiegł. Po powrocie do domu zajął się 
ponownie rolnictwem, wykonując ten zawód do 1983. Wówczas to, po przekazaniu ziemi na-
stępcom, przeszedł na rentę rolniczą. Zm. 14 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. 
[ZKRPiBWP NS, D 352/128]

DZIADZIO APOLINARY, zam. w Moszczenicy, pow. gorlicki. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Prawdopodobnie został ranny podczas wypadu na stronę 
słowacką, skoro 5 IX został umieszczony w gorlickim szpitalu. Tego samego dnia był ewakuowa-
ny przez jednostki sanitarne w kierunku wschodnim. [APK, PCK 19, Lista...szpital Gorlice, poz. 13]

DZIEDZIAK JAN, ur. 10 VII 1905, Gródek, pow. nowosądecki, s. Karola i Konstancji 
Brońskiej, żonaty; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodar-
stwie rodziców. Powołany w 1927 do służby wojskowej w 6 psp w Samborze, którą zakończył 
w 1928. Po przejściu do rez. trudnił się rolnictwem. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Libuszą 
był świadkiem śmierci Franciszka Grybosia, rannego serią karabionową w plecy, którego wy-
nosił z pola walki. Około 20 IX dostał się w Stanisławowie w nieznanych okolicznościach, do 
niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim, skąd zbiegł i skierował się do domu. W czasie dro-
gi powrotnej zatrzymany przez patrol żandarmerii niem. i osadzony w obozie przejściowym 
Kraków-Kobierzyn. Stamtąd też jako rolnik został zwolniony 12 X 1939 do domu. Zm. 27 VI 
1989 i spoczywa na cmentarzu w Gródku. [ZKRPiBWP NS, D 352/128]

DZIEDZIAK WŁADYSŁAW, ur. 25 VI 1914, Biała Wyżna, pow. nowosądecki, tam zam. 
(nr domu 172), s. Jana i Wiktorii Kruczek, żonaty; strz. rolnik. Powołany do służby wojskowej, 
którą pełnił od 25 III 1938 w 1 ks 1 psp, a następnie plutonie art.. Po wybuchłu wojny wyruszył 
na front w okolice Grybowa. Podczas walk pod Sądową Wisznią jego oddział został rozbity. 
Wraz z grupką żołnierzy przedostał się do Lwowa, gdzie wcielono go do zaimprowizowane-
go b. obrony tego miasta. Po kapitulacji sił polskich uniknął niewoli i skierował się w stro-
nę domu. Zatrzymany w drodze powrotnej przez Niemców pod Jasłem i osadzony w obozie 
przejściowym Rzeszów. Stąd po kilkudniowym pobycie zbiegł i powrócił w rodzinne strony. 
Odzn. medalem: „Za Udział w Wojnie Obronnej”. Zm. 27 VI 1989 i spoczywa na cmentarzu  
w Gródku. [ZKRPiBWP NS, D 384/199; relacja Władysława Dziedziaka]

DZIEDZIC PIOTR, ur. 16 V 1901, Słupia, woj. świętokrzyskie, zam. w Mstowie, pow. li-
manowski, s. Macieja i Reginy Ryś; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front. W czasie działań wojennych zaginął. [MP 144/47]
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DZIEDZINA JAN, ur. 15 XI 1912, Stary Sącz, s. Jana i Katarzyny Zając, żonaty; kpr. 
rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął praktykę w prywatnym zakła-
dzie szewskim, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. Jednak jej nie ukończył z po-
wodów ekonomicznych, kończąc swoją edukację po rozpoczęciu 3 klasy. W tej sytuacji wraz  
z ojcem pracował przy załadunku drewna na wagony kolejowe. Powołany 15 III 1935 do służ-
by wojskowej w 2 ks 1 psp, gdzie 15 VI 1936 po awansie do stopnia st. strz., został z-cą d-cy 
drużyny. Po przejściu do rez. we IX 1936 powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zmob. 
15 VIII 1939 do macierzystej jednostki i po awansie na kpr., został skierowany do wznoszenia 
umocnień polowych w Mochnaczce. Tam też zastał go wybuch wojny. Z tą chwilą walczył na 
froncie jako d-ca drużyny km. Podczas walk pod Brzuchowicami k. Lwowa raniony odłamka-
mi pocisku artyleryjskiego w szyję, dostał się 19 IX do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu 
polowym, w gmachu Politechniki Lwowskiej, który opuścił w X 1939. Po powrocie do domu 
ponownie ładował drewno na stacji kolejowej w Starym Sączu, do 1948. Następnie w latach 
1950-1958 pracował w Rejonowej Spółdzielni Przemysłu Drzewnego w swojej miejscowości 
jako woźny. Przyjęty w 1959 do pracy w PKP na stanowisko pomocnika rewidenta wagonów, 
skąd w 1972 przeszedł na emeryturę. Zm. 31 V 1983 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. 
[ZKRPiBWP NS, D 230/107; Książeczka wojskowa nr 0758840]

DZIEDZINA JAN, ur. 26 XI 1909, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Michała i Katarzyny 
Gumulak; st. sap. rez., listonosz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 IV 1931 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, 
którą zakończył 15 IX 1932. Po przejściu do rez. pracował w latach 1934-1938 w kolejnictwie, 
a następnie w Urzędzie Pocztowym. Zmob. 10 VII 1939 do 1 psp i skierowany wraz z pluto-
nem do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Oddelegowany na placówkę  
w Piwnicznej, gdzie patrolował granicę państwa. W czasie tej służby wybuchła wojna. Po wy-
cofaniu się do Nowego Sącza, brał udział w jego obronie, a następnie odszedł wraz z wojskiem 
w kierunku wschodnim. Podczas działań wojennych dostał się po okrążeniu oddziału w Pod-
hajcach do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Jarmolinka, gdzie pracował przy budowie 
drogi. W trakcie pracy zbiegł. Po powrocie do domu podjął przerwaną pracę na poczcie. Tu ze-
tknął się ze zorganizowaną przez Pawła Libera i Piotra Moskałę siatką przerzutową przez zie-
loną granicę, podległą odcinkowi „Poprad”. W tej sytuacji przystąpił w VI 1940 do konspiracji.  
Z racji wykonywanego zawodu do jego zadań należało wyłapywanie listów adresowanych do 
grenzschutzu i gestapo, zawierających donosy na Polaków. Efektem jego pracy było urato-
wanie wielu osób przed śmiercią lub wywozem do obozu koncentracyjnego. Po zakończeniu 
okupacji pracował dalej w swoim zawodzie do 1970, po czym odszedł na emeryturę. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami: „Medal Zwycięstwa i Wol-
ności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1997 i spoczywa na cmentarzu  
w Piwnicznej-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, D 229/355; świadek Michała Gabrysia, Wojciecha Lisowskiego]

DZIEDZINA JAN, ur. 12 II 1914, Barcice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Elżbiety Ptasz-
nik; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w swojej miejscowości, pracował 
w gospodarstwie swoich rodziców. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp. 
Po wybuchu wojny, wraz z oddziałem, wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk dostał się 
w nieznanych okolicznościach pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Kraków, skąd 25 IX zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji prowadził własne 
gospodarstwo rolne. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1950 podjął pracę w Nadleśnictwie 
Rytro, a następnie w Oddziale Transportu Leśnego Stary Sącz, przy ręcznym załadunku drew-
na na wagony kolejowe. Wobec kłopotów ze zdrowiem, przeniósł się w 1977 do Nowosądec-
kiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, gdzie był dozorcą i palaczem centralnego ogrzewania. 
Stamtąd też odszedł w 1983 na emeryturę. Zm. w 1995 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. 
[ZKRPiBWP NS, D 260/318; świadek Józefa Dziedziny]
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DZIEDZINA JÓZEF, ur. 17 III 1914, Łącko, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Szcze-
ciny; st. strz., robotnik. W służbie wojskowej od 15 III 1938 w 3 kckm 1 psp. Swój udział w woj-
nie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił 10 X 1939 do domu. 
Zm. 4 I 1985 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, D 232/129; świadek Jana Dudy]

DZIEDZINA JÓZEF, ur. 5 I 1904, Barcice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Elżbiety 
Ptasznik, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej po-
został przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1927 do służby wojskowej 
w 2 kckm 51 pp Strzelców Kresowych w Brzeżanach, którą zakończył w 1928. Po przejściu do 
rez. zajmował się rolnictwem. 2 lata później zawezwany na ćwiczenia wojskowe, które odby-
wał w niepołomickim 2 Dywizjonie Pociągów Pancernych. W 1933 zawarł związek małżeński 
z Weroniką Tokarczyk. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z któ-
rą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze, jako łącznik. Podczas walk pod Krosnem,  
w wyniku nieprzyjacielskiego bombardowania został ranny w lewą nogę. Po ambulatoryjnym 
jej opatrzeniu w punkcie sanitarnym, kontynuował walkę do chwili rozbicia oddziału, po czym 
powrócił do domu. W okresie okupacji wraz z ż. pracował na roli. Po zakończeniu wojny kon-
tynuował dotychczasowo wykonywaną pracę do 1978, po czym przeszedł na rentę rolniczą. 
Zm. 30 IX 1990 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, D 345/218, SPNS, Ko 22/67]

DZIELSKI FRANCISZEK, ur. 21 I 1911, Waksmund, pow. nowotarski, s. Ludwika  
i Katarzyny Niemiec; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany 4 IV 1933 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp jako amu-
nicyjny, którą zakończył we IX 1934. Zawezwany w X 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej 
jednostki, w czasie, których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 kckm  
1 psp jako amunicyjny i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Po 
walkach pod Jazowskiem wycofał się na Winną Górę, gdzie brał udział w obronie Nowego Sącza. 
Podczas walk dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu pra-
cował na roli. Zabrany w 1944 przez okupanta do kopania okopów w Łopusznej i Nowej Białej, 
gdzie pracował do I 1945. Po zakończeniu wojny nadal trudnił się rolnictwem. Zm. 27 VIII 1998 
i spoczywa na cmentarzu w Waksmundzie. [ZKRPiBWP NS, D 443/398; świadek Józefa Siuty]

DZIERWA STANISŁAW, por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki, jako d-ca 1 k. [GSk, s. 172; M55B, s. 98]

DZIERZĘGA JAN, ur. 20 XI 1911, Poronin, pow. tatrzański, s. Jana i Anny Rębiasz; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodziców. Powołany 
3 III 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1934. Zmob. 25 VIII 1939 do kckm 
w macierzystej jednostce i wysłany do patrolowania granicy słowackiej. Wraz z tą k. walczył po 
Przemyśl, skąd wycofano go do Lwowa, a następnie Stanisławowa. Tam też dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym z końcem  
X 1939 powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a następnie w latach powojennych trudnił 
się rolnictwem. Zm. 18 V 1985 i spoczywa na cmentarzu w Poroninie. [ZKRPiBWP NS, D 315/136]

DZIUBEK ALOJZY, ur. 10 II 1914, Jabłonka, pow. nowotarski, s. Józefa i Wendeliny Jabłoń-
skiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza w Jabłonce, 
pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 18 III 1937 do służby wojsko-
wej w plutonie ppanc 3 psp w Bielsku, skąd we IX 1938 przeszedł do rez. Zmob. 18 VIII 1939 do  
1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się w nie-
znanych okolicznościach do niewoli niem. Przez całe życie był rolnikiem. [ZKRPiBWP NS, D 357]

DZIUBINA SZYMON, ur. 1 X 1916, Regietów Dolny, pow. gorlicki, s. Dawida i Pelagii 
Prahuz; strz., rolnik. W służbie wojskowej od 24 III 1938 w plutonie zwiadowców 1 psp. Po 
wybuchu wojny wyruszył wraz z 8 ks na front pod Grybów. Podczas walk w Gródku Jagielloń-
skim, dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan, skąd po zwolnieniu 
20 XI 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac  
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w Ebersbach. Wolność odzyskał 6 V 1945, po czym powrócił do kraju. W ramach akcji „Wisła” 
został przesiedlony na Ziemie Zachodnie, gdzie gospodarował w miejscowości Lipki Małe, 
pow. gorzowski. W swoje rodzinne strony powrócił z końcem lat 60. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, D 244/490; SPPp III Rz NS]

DZIURNY STANISŁAW, ur. 28 III 1909, Sromowce Niżne, pow. nowotarski, s. Jaku-
ba i Anny Cichoń; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front 
do Krynicy. Podczas walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd po 3 tygodniach pobytu zbiegł. Po powrocie do domu 
pracował na roli. Z końcem 1943 wstąpił w szeregi AK, gdzie pod pseud. „Mendrela”, służył 
jako łącznik. Po zakończeniu okupacji powołano go w szeregi MO, gdzie jako funkcjonariusz 
pracował w Czorsztynie i Nowym Targu. Po rozbiciu komisariatu, w którym służył, przez od-
dział J. Kurasia „Ognia”, wyjechał na Ziemie Odzyskane. W swoje rodzinne strony powrócił  
w 1972. [AKZKRP Szczawnica, t. 3, poz. 733-34]

DZWOŃCZYK PIOTR, ur. 14 VII 1916, Kunkowa, pow. gorlicki, s. Bazylego i Marii 
Hładyk; kpr., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie ro-
dziców. Powołany w III 1939 do służy wojskowej w 1 kckm 1 psp, skąd po miesiącu skierowa-
no go do szkoły podoficerskiej przy 4 psp w Cieszynie. Jako jej absolwent w stopniu st. strz.
powrócił do macierzystego pułku i otrzymał przydział na z-cę d-cy drużyny w plutonie ppanc. 
Z nim też wyruszył na front w okolice Magury Małastowskiej. Podczas walk pod Krosnem 
jego działon zniszczył 3 nieprzyjacielskie czołgi. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 
w Lasach Janowskich, skąd po rozbiciu oddziału wykonując rozkaz dowództwa, powrócił do 
domu. W 1947 w ramach akcji „Wisła” został wysiedlony na Ziemie Zachodnie, skąd powrócił 
w 1956. W czasie pracy we własnym gospodarstwie uległ w 1976 ciężkiemu wypadkowi, w wy-
niku którego, przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. w II kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu 
w Kunkowej. [ZKRPiBWP NS, D 293/470]

F

FAJFER ALEKSY, ur. 9 I 1915, Leszczyny, pow. gorlicki, s. Jana i Olgi Karpiak; strz., 
rzemieślnik. Ojca nie pamiętał, bowiem poległ na froncie, jako żołn. austriacki w 1914. Jego 
wychowaniem i edukacją zajmowała się wyłącznie matka. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
pomagał jej w prowadzeniu gospodarstwa. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, 
podczas której brał udział w operacji „Zaolzie”. Po jej zakończeniu powrócił III 1939 do No-
wego Sącza, gdzie zastał go wybuch wojny. W tych okolicznościach wyruszył na front do Uścia 
Ruskiego (Gorlickiego). Podczas walk dostał się w okolicach Komańczy do niewoli niem. Osa-
dzony 14 IX w obozie przejściowym Strzyżów, a następnie od 20 IX w Krakowie, skąd po  
10 dniach zbiegł. Po powrocie do domu podjął pracę w rolnictwie. W 1941 znalazł zatrud-
nienie w rzemiośle drzewnym, którego był pracownikiem do 1984. Wówczas to ze względów 
zdrowotnych przeszedł na rentę inwalidzką. Związek małżeński zawarł w 1942 z Eufrozyną 
Wójtowicz. Zm. 10 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, F 237/113; ZKR-
PiBWP, Koło Miejskie Gorlice, Zgony, t. 2, poz. 223]

FALEŃSKI JERZY, ur. w 1920, Kraków, s. Leona i Sylwii; plut. pchor. rez. We IX 1939 żołn. 
kckm 1 psp. Ostatni raz był widziany pod Przemyślem. [APK, PCK, Lista poszukiwań, poz. 472]

FALEŃSKI PAWEŁ, ur. w 1914, s. Franciszka; ppor. służby stałej. Ppor. mianowany  
w 1936 i przydzielony do 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny przeniesiony wraz z nadwyżkami 
kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Prawdopodobnie w czasie przemarszu wojsk w kie-
runku Węgier dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, skąd w IV 1940 został 
przewieziony do Charkowa i rozstrzelany przez NKWD. Pogrzebany na terenie podmiejskiego 
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lasu Piatichatki. [GNLK, s. 86; CAW, Wykaz akt ewidencyjnych...; Księga pochowanych..., Polscy jeńcy wojenni  
i internowani, t. 5, s. 106; P1P, s.116, 134]

FALISZAK JAN, ur. 3 VII 1910, Ołpiny, pow. tarnowski, s. Wojciecha i Weroniki Bo-
chenek; strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał matce w gospodarstwie. 
Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w X 1935. Rok później 
zawarł związek małżeński i zamieszkał w Bieczu. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednost-
ki, po czym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Przeworsk Cukrownia, skąd został wywieziony do stalagu IV A Hohnstein  
(nr jeniecki 10351/IV A), gdzie budował baraki do wiosny 1940. W V 1940 wywieziony do Kiel 
(Kolonii), gdzie wznosił bunkry i schrony. Przeniesiony 20 XII 1940 do stalagu IV B Mühlberg, 
skąd w VI 1943 przewieziono go do Augsburga. Tam odgruzowywał miasto po alianckich nalo-
tach. Wolność odzyskał 25 IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, po czym 16 VI 
1946 powrócił do kraju. Począwszy od 1950 pracował jako murarz w Nowosądeckim Przedsię-
biorstwie Budowlanym. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Akta osobowe podopiecznych]

FALISZEWSKI ZYGFRYD, ur. 6 XII 1906, Nowy Sącz, tam zam., ul. Konopnickiej 21, 
kawaler; st. strz. rez., piekarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Jego późniejsze losy są 
nieznane. [APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1241; SGNS, A 1853/41]

FARON JÓZEF, pochodził ze Starego Sącza; kpr. rez. We IX 1939 żołn. 1 k. „Stary Sącz” 
bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Niemniej jego wo-
jenny szlak jak i późniejsze losy są nieznane. Zm. w Starym Sączu i spoczywa na tamtejszym 
cmentarzu. [Relacja Eugeniusza Szewczyka]

FARON KAZIMIERZ, ur. 17 II 1913, Łącko, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Anny Fran-
czyk; kpr. rez., rolnik. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, uczęszczał do szkoły zawo-
dowej. Służbę wojskową pełnił w latach 1933-1934 w 1 psp. Powołany w 1938 na ćwiczenia 
rez., podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu pionie-
rów w macierzystej jednostce, z którym wyruszył na front. Przekroczył granicę węgierską. In-
ternowany w obozie Tápiószele, skąd zbiegł i powrócił do domu. Rok później wstąpił w szeregi 
SL-„Roch”, gdzie pod pseud. „Zawoja” był łącznikiem i wywiadowcą. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. 28 VIII 1977 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, F 18/55]

FARON STANISŁAW, ur. 16 XI 1906,Gołkowice, pow. nowosądecki, s. Mikołaja i Marii 
Kwoki; kpr. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu rozpoczął naukę 
ślusarstwa w prywatnym zakładzie rzemieślniczym, uczęszczając jednocześnie do szkoły za-
wodowej. Jako jej absolwent nie mogąc znaleźć zatrudnienia, pracował dorywczo. Powołany 
w X 1927 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej
ukończeniu otrzymał przydział do III batalionu tegoż pułku stacjonującego w Woli Justow-
skiej. Stamtąd też w III 1929 odszedł do rez. Po powrocie do domu, wobec braku możliwości 
zatrudnienia wyjechał 2 lata później do Sosnowca. Po rocznej nieobecności powrócił do Sta-
rego Sącza, gdzie zawarł związek małżeński i wspólnie z ż. prowadzili niewielki sklep spożyw-
czy. Zmob. 17 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do intendentury, gdzie przygotowywał broń  
i umundurowanie dla powołanych w szeregi wojska rez. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył 
na front pod Grybów. Podczas walk, pod Krakowcem dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Jarosław, a od końca XI 1939 w Krakowie, celem wywieziony do sta-
lagu. Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł z pociągu i powrócił do domu. W okresie 
okupacji pracował w wspomnianym już sklepiku spożywczym. Po jej zakończeniu wyjechał 
w 1946 do Wrocławia, gdzie był intendentem w Ministerstwie Ziem Odzyskanych. Następnie 
2 lata później przeszedł do Spółdzielni Pracy „Palart”, a w 1955 został pracownikiem Fabryki 
Pieczywa Cukierniczego „Sobótka”. Stamtąd też z powodu kłopotów zdrowotnych przeszedł  
w 1965 na rentę inwalidzką. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, me-
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dalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznakami: „Zasłużony Działacz FJN”, „Za 
Zasługi dla Miasta Starego Sącza”, „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”. Zm. 7 VII 
1989 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP, F 173/138]

FARON TOMASZ, ur. 18 XII 1904, Maszkowice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Marii 
Pszonak, ż. Agnieszka; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Limanowa”, z którą 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicz-
nościach, do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII B Lamsdorf (nr jeniecki 8585/VIIIB), 
skąd powrócił po zakończeniu wojny do domu. Zm. 10 XII 1962 i spoczywa na cmentarzu  
w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, F 2190/Opiek.]

FARSA JAN, strz. (?), rolnik. Pochodził z Bystrej, pow. gorlicki. Zmob. w VIII 1939 do 
bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Prawdopodobnie podczas wypadu na stronę sło-
wacką został ranny, skoro 6 IX umieszczono go w gorlickim szpitalu. Wobec postępującej 
ofensywy wojsk niem., jeszcze tego samego dnia został ewakuowany przez WP w kierunku 
wschodnim. Innych danych brak. [APK, PCK 48, Lista..., szpital Gorlice]

FECKO STANISŁAW, ur. 15 IV 1901, Nowy Sącz, s. Józefa i Józefy Wilk; kpr. rez., rolnik. 
Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Po jej zakończeniu służył w latach 1922-
-1923 w 8 pp leg. Lublin. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Birczą otrzymał postrzał w prawą 
rękę. Po ambulatoryjnym opatrzeniu rany uczestniczył dalej we wrześniowych zmaganiach  
do 22 IX, po czym dostał się w Kamionce Strumiłowej do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Tarnów, a następnie Katowice, skąd po 6-tygodniowym pobycie zbiegł i po-
wrócił do domu. Zm. 30 VIII 1977 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. 
[ZKRPiBWP NS, F 53/48; SPNS, Ko 118/69]

FEDKO JAN, ur. 3 VI 1914, Lipie, pow. nowosądecki, s. Ludwika i Kołompy (?) Gó-
rowskiej; kanonier, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 19 II 1938 do służby wojskowej w plutonie ppanc  
1 psp, w czasie, której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w kierunku granicy 
słowackiej. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym, celem wywiezienia do stalagu. Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł w okolicach 
Krakowa, po czym zamieszkał w Słowikowej. Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem.  
W latach 1960-1984 sprawował funkcję sołtysa w swojej miejscowości. W tym też czasie zawarł 
związek małżeński. Odzn. „Medalem 40-lecia Polski Ludowej” oraz odznaką „Zasłużony Dzia-
łacz FJN”. Zm. 19 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Słowikowej. [ZKRPiBWP NS, F 250/116]

FEDKO STANISŁAW, ur. 8 V 1919, Wielogłowy, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii 
Wójs; st. strz. rez. Po uzyskaniu podstawowego wykształcenia, kontynuował naukę w nowosą-
deckiej Szkole Wydziałowej, po czym pracował w sklepie jako ekspedient. Jednak swoją przy-
szłość zamierzał związać ze służbą wojskową, wobec czego 23 III 1939 wstąpił ochotniczo do  
1 psp z przydziałem do kckm, gdzie był z-cą d-cy drużyny. W takim też charakterze wyruszył  
z końcem VIII 1939 na front ku słowackiej granicy. Podczas walk na linii Lwów–Żółkiew dostał 
się 17 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. Tu wstąpił w szeregi Organizacji Orła Białego. Po jej rozbiciu w II 1940, gestapo po-
jawiło się w jego domu, aby go zatrzymać. Podczas aresztowania udało mu się zbiec. W odwe-
cie hitlerowcy zastrzelili na miejscu jego ojca i wzięli ze sobą jego brata, który następnie zginął 
w więzieniu na Montelupich. Wobec niemożności powrotu do domu ukrywał się w okolicach 
Dobrej, wstępując 13 IV 1940 do Tajnej Organizacji Wojskowej (później ZWZ). Począwszy od 
1 V 1943 służył w oddziale partyzanckim dowodzonym przez por. Krystyna Więckowskiego 
„Zawiszę” pod pseud. „Wikła”, a od 25 IV 1944 w 1 k. 1 psp AK. Tam też awansował w XII 
1944 do stopnia kpr. Po wejściu wojsk sow. na teren Sądecczyzny zszedł z gór i 27 I 1945 złożył  
w Wojennej Komendzie Nowego Sącza pistolet i dwa granaty. W ramach wcielania akowców 
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do służby wojskowej powołany 27 VI 1945 w szeregi WP i wcielony do 44 pp na stanowisko 
d-cy drużyny. Przeniesiony 18 I 1946 do 8 Kołobrzeskiego Batalionu Inżynieryjno-Saperskiego 
na instruktora chemicznego, skąd 26 II 1946 został zdemobilizowany. Po powrocie do domu 
przez 8 lat był poborcą podatków w nowosądeckim Starostwie Powiatowym, a następnie przez 
4 lata Sekretarzem Zarządu Gmin Wiejskich i Miejskich. Po reorganizacji Rad Narodowych 
przeszedł do pracy w przemyśle budowlanym. W dniu 19 X 1959 zawarł związek małżeński 
z Janiną Siedlarz. Odzn.: Brązow Krzyż Zasługi z Mieczami, „Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945” oraz „Odznaka Grunwaldzka”. Zm. 17 VIII 1976 i spoczywa na cmentarzu w Wielogło-
wach. [ZKRPiBWP NS, F 4/3; Książeczka wojskowa nr 020347; Parafia Wielogłowy, Ksiega chrztów 1874-1937]

FEREK TADEUSZ, ur. 8 X 1912, Krynica, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Jadwigi Płatek; 
plut., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa, uczęszczając równocześnie 
do szkoły zawodowej. Powołany 1 XI 1933 do służby wojskowej w 26 b. KOP „Czortków”, skąd 
skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu, w stopniu kaprala pełnił funkcję 
strażnika do 15 IX 1935, po czym odszedł do rez. Po powrocie do domu pracował w wyuczo-
nym zawodzie. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia wojskowe, podczas których uczestniczył  
w operacji „Zaolzie”. Tam też awansował do stopnia plut. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk pod Jaworowem k. Lwowa, dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Kraków, skąd 8 X zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji 
pracował dorywczo w swoim zawodzie. Zabrany w VII 1944 do przymusowego kopania okopów 
w okolicznych miejscowościach, trwającego do I 1945. W pierwszych latach po wojnie prowadził 
w Krynicy usługowy punkt stolarski, który jednak zmuszony był zamknąć z powodu złego stanu 
zdrowia. W tej sytuacji w latach 1949-1953 był kierownikiem sklepu PSS w swojej miejscowości, 
a w okresie 1953-1960 pracował w Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia”. Później przez 
2 lata był pracownikiem umysłowym w PTTK, a od 1960 do 1968 wykonywał zawód fotografa  
w Rejonowej Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Krynicy. Stamtąd też w 1978 przeszedł na 
emeryturę. Jednocześnie przez cały powojenny okres był aktywnym członkiem chóru „Echo”. 
Zm. 17 X 2001 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, F 181/280]

FERENC JAN, ur. w 1903, Zalesie, pow. limanowski, s. Józefa; strz. rez., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Podczas 
odwrotu dostał się 17 IX w Trembowli do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Krzywy 
Róg (obwód dniepropietrowski) i zatrudniony w kopalni rudy. Wywieziony w 1940 do obozu 
NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi), gdzie pracował przy budowie linii kolejowej. Przewie-
ziony 20 VII 1941 ze stacji Uchta 5. transportem do juskiego obozu NKWD, skąd po amnestii 
wyjechał 5 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Jego później-
sze losy są nieznane. [Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych..., poz. 102937]

FERENC STEFAN, ur. 26 XII 1916, Wysowa, pow. gorlicki, s. Michała i Eufrozyny Damiań-
czyk; kpr., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował w rolnictwie. Powołany  
23 III 1938 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd w IV 1938 przeniesiono go do plutonu art.  
i skierowano do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. powrócił w III 1939 do swojego 
plutonu na stanowisko z-cy d-cy drużyny. Tu w V 1939 awansowano go do stopnia kpr. W obli-
czu przygotowań do wojny otrzymał w VIII przydział do II b., z którym wyruszył do miejsca jego 
koncentracji w Łabowej. Oddział przemaszerował do Marcinkowic, skąd koleją udał się na front 
do Limanowej. Wobec rozkazu tzw. „załamania skrzydeł” przeszedł do Nowego Sącza, a następ-
nie dalej na wschód. Podczas walk o Lwów dostał się 22 września do niewoli niem. Osadzony  
w którymś ze stalagów, skąd po zwolnieniu w III 1940 i otrzymaniu statusu pracownika cywil-
nego wywieziono go do przymusowych prac na roli w Sigmarswangen k. Stuttgartu. Z powodu 
złego traktowania go ze strony bauera zbiegł do Berlina, gdzie podjął pracę w fabryce aparatów 
telefonicznych. W III 1945 podczas jednego z licznych nalotów na stolicę Rzeszy, został ciężko 
ranny odłamkiem bomby. Umieszczony w szpitalu, gdzie doczekał wolności. Do kraju powrócił 
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15 VI 1946 W ramach akcji „Wisła” jako Łemko, został wysiedlony na Ziemie Zachodnie do 
miejscowości Ługi w pow. strzelecko-drezdeneckim, skąd w 1957 powrócił do Wysowej. Przez 
całe życie pracował na roli. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 17 X 1997 
i spoczywa na cmentarzu w Wysowej. [ZKRPiBWP NS, F 40/225; Książeczka wojskowa nr B 0457651]

FERENC TADEUSZ, ur. 2 XII 1910, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Józefa i Pauliny Mół-
ki. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pracował w dorywczo przy budowie dróg, a także 
w tartakach: w Zawadzie i Nawojowej. Powołany 5 III 1932 do służby wojskowej w 3 kckm  
2 psp w Sanoku, gdzie skierowano go do szkoły podoficerskiej przy 4 psp w Cieszynie. Po jej
ukończeniu powrócił 18 III 1933 do swojego pułku i otrzymał przydział do 1 kckm. Tam też  
20 IX 1933 awansował do stopnia st. strz., po czym przeniesiono go do rez. Po powrocie do 
domu pracował dorywczo w kamieniołomie w Kamionce Wielkiej, a od 1936 został zatrud-
niony w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP. W VI 1938 zawarł związek małżeński. 
Zawezwany 5 IX 1938 na bezterminowe ćwiczenia rez. do 1 psp, podczas których brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Po ich zakończeniu powrócił 23 XII 1938 do domu. Zmob. 24 VIII 1939 
do 2 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk w Sądowej Wiszni został ranny  
w głowę. Po udzieleniu mu ambulatoryjnej pomocy kontynuował odwrót dochodząc do Sam-
bora. Tam też 20 IX dostał się do niewoli niem. Umieszczony w tamtejszym szpitalu polowym, 
po opuszczeniu, którego 4 X 1939 powrócił do domu. W okresie okupacji imał się różnych za-
wodów, by wreszcie w VII 1944 zostać ponownie pracownikiem Ostbahn-Ausbesserungswerk 
Neu Sandez (d. Warsztatów Głównych). Po zakończeniu wojny skierowano go do naprawy linii 
kolejowej na odcinku Kamionka Wielka–Ptaszkowa. Po ukończeniu tych prac zatrudnił się  
w Warsztatach Głównych PKP (późń. ZNTK), skąd 1 V 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 22 V 
1993 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, F 185/249]

FIEDOR KAZIMIERZ,  ur. 24 II 1915, Pieniążkowice, pow. nowotarski, s. Franciszka  
i Salomei Lasek; strz. W służbie wojskowej od 3 III 1938 w 2 kckm 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył na front. Niemniej jego bojowy szlak jest nieznany. Po zakończeniu walk powrócił 
z końcem XI 1939 do domu. Zm. 24 IV 1975 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. 
[ZKRPiBWP NS, Fp 7]

FIEDOR TOMASZ, ur. 18 V 1913, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Macieja i Marii 
Gumulak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając w gospodarstwie. Powołany 21 III 1936 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd 
przeniesiono go do k. honorowej w Warszawie. Stamtąd też przeszedł 21 VIII 1937 do rez. Za-
wezwany we IX 1938 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w czasie których brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów 
został 22 IX ranny w nogi i umieszczony w szpitalu polowym przy ul. Kurkowej. Po jego za-
mknięciu w III 1940 z polecenia PCK przeniesiony do prywatnego domu p. Marii Stawiarskiej 
przy ul. Mącznej 4. Po 2-miesięcznym pobycie, przewieziony do Krakowa, skąd powrócił do 
domu. W okresie okupacji dalej się leczył, oraz doraźnie pracował na roli. Począwszy od 1947 
prowadził tartak wodny gospodarczy, zlikwidowany w 1968. Z tą chwilą przejął gospodarstwo 
ojca i wspólnie z ż. zajmował się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. w VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Łomnicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, F 45/215]

FIEDOR WŁADYSŁAW, ur. 1911, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, ż. Rozalia, miał 
2 dzieci; kpr. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Poległ 7 IX podczas walk w Libuszy. Spoczywa 
na cmentarzu wojennym w Gorlicach, gdzie został po zakończeniu wojny ekshumowany. [APK, 
UW II, Deklaracje...; ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne; Księga pochowanych..., Żołnierze września, t. 1, s. 193; 
SGSS, Nc 19/44; P1P, s. 130, poz. 11; KSp, s. 217]

FIGIEL GRZEGORZ, ur. w 1914, zam. w Krynicy (nr domu 118). Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Ulanowem otrzymał 19 IX postrzał  
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w prawą nogę. Umieszczony w szpitalu polowym nr 12 Jarosław, skąd 23 X powrócił do domu. 
Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 49]

FIGIEL JAN, ur. 13 V 1911, Gorlice, s. Teodora i Józefy Tokarczyk; strz. rez., strażak, 
powroźnik. W wieku 2 lat zmarli mu rodzice, a nim zaopiekowali się obcy ludzie. W 1921 
powróciła z zagranicy siostra jego matki i od tej chwili ona podjęła trud jego wychowania. 
Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Począwszy od 16 roku życia odbywał 3-letnią naukę za-
wodu powroźniczego. Powołany w III 1933 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych  
w Stryju, którą zakończył we IX 1934. Zmob. |10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmoc-
nienia Straży Granicznej w Wysowej. Jego wojenny szlak wiódł od Uścia Ruskiego (Gorlickie-
go) przez Żmigród, Krosno, po Sądową Wisznię, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
Po 1945 rozpoczął pracę w gorlickiej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej jako strażak, 
którą kontynuował do 1958. Wówczas – ze względu na stan zdrowia – powrócił do wyuczo-
nego zawodu, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. Zm. 20 XII 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, F 213/214; SGGorl., Lhip 381/41]

FIJAŁKOWSKI WŁADYSŁAW, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 130, poz. 12; KSp, s. 217]

FIKIEL JÓZEF, ur. 4 V 1899, s. Ludwika i Zofii; szer. rez. Zmob. w VIII 1939 do kmarsz 
1 psp, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Podczas pierwszego starcia z nieprzyja-
cielem został ranny. Umieszczony w sądeckim szpitalu, skąd następnie został ewakuowany do 
Jarosławia. Tam też dostał się do niewoli niem. [Relacja Adama Majocha]

FILAR JAN, ur. 17 VI 1912, Rymanów, pow. krośnieński, s. Stanisława i Marii Sołtysik; 
plut. rez., sprzedawca sklepowy. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, uczęszczał do Pu-
blicznej Zawodowej Szkoły Dokształcającej w Sanoku zdobywając zawód sprzedawcy. Pracę  
w swojej specjalności rozpoczął w 1928 w firmie Seweryna Stefańskiego w Sanoku. Powołany  
1 XI 1934 do służby wojskowej, którą pełnił do 14 IX 1936. Po przejściu do rez. powrócił na 
dawne stanowisko pracy. Po osiedleniu się w Rabce w V 1937 został zatrudniony jako sprze-
dawca w firmie Józefa Filara. Zmob. 15 VIII 1939 do 9 ks 1 psp, z którą wyruszył 25 VIII 
na front pod Wysową, jako podoficer sanitarny. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 
pod Brzuchowicami k. Lwowa, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu już 28 XI 
1939 wstąpił do ZWZ Okręg Podhalański, tworząc jego zręby. Pod pseud. „Kupiec” dowodził 
2 drużyną w Rabce, pracując równocześnie w sklepie. Był on zarazem punktem kontaktowym 
organizacji. Zagrożony aresztowaniem opuścił 2 VIII 1942 swoje miejsce zam. i udał się do 
Rymanowa. Po powrocie do Rabki w XI 1944 pracował nadal w swoim zawodzie, obejmując 
równocześnie stanowisko dowódcy sanitarnego 4 plutonu 4 k. 1 psp AK. Po zakończeniu oku-
pacji pracował w firmie Zdzisława Filara, stając się w 1947 jego wspólnikiem. Po likwidacji 
firmy podjął 1 IV 1951 pracę fizyczną w BPN Nowy Targ, skąd po 4 miesiącach przeszedł 
na inkasenta w Zakładzie Energetycznym Teren Kraków, Rejon Nowy Targ, Placówka Rabka. 
Podczas wykonywania tej pracy ciężko zachorował i orzeczeniem komisji lekarskiej odszedł 
w 1974 na rentę inwalidzką. Odzn.: brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Party-
zanckim, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. w XII 
2000 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, F 53/277]

FILIP MICHAŁ, strz. We IX 1939 żołn. 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz, z którą wyru-
szył na front pod Hutę k. Krynicy. Poległ 18 IX podczas walk w Dąbrowicy k. Lwowa.

FILIP PIOTR, pochodził z Krużlowej Wyżniej. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych danych brak. [Relacja 
Władysława Spasalskiego]

FILIPEK PIOTR, ur. 4 VII 1909, Chełmiec, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, 
ul. Łokietka, s. Piotra i Katarzyny Widlak, żonaty, miał 2 dzieci; kpr. rez., kierownik straży 
nocnej. Kartę mobilizacyjną otrzymał 21 VIII 1939 z przydziałem do 2 Morskiego Batalio-
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nu Strzelców w Gdyni. Zawrócony z drogi gdy jechał koleją do miejsca wezwania, powrócił 
do Nowego Sącza. Tu 24 VIII 1939 otrzymał przydział do 55 b. asystencyjnego w Krakowie,  
z którym wyruszył na front, jako łącznik kompanijny. Poległ 8 IX podczas leśnych walk pod 
Wiślicą i spoczywa na tamtejszym cmentarzu w kw. żołnierzy września 1939. [SGNS, Zg 125/47; 
APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1241]

FILIPIAK JAN, ur. 1 VII 1919, Tymbark, pow. limanowski, s. Wawrzyńca i Weroniki Ku-
lik; strz., ceramik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał w Zakopanem, gdzie pomagał  
w pracy swojemu bratu Tadeuszowi, który był artystą malarzem. Również w tym czasie działał  
w Polskim Związku Narciarskim, szkoląc się na instruktora i przewodnika narciarstwa wysoko-
górskiego. W latach 1934-1937 przechodził przeszkolenie w Przysposobieniu Wojskowym Star-
szych Szeregowych, zakończone obozem w Hermanicach k. Ustronia. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 psp i przydzielony do 502 k. 55 b. asystencyjnego, z którą wyruszył na front do Krakowa. Pod-
czas walk ranny w głowę i lewą nogę dostał się 16 IX pod Biłgorajem do niewoli niem. Wywie-
ziony do obozu Cumlosen k. Wittenbergii i poddany w brutalny sposób leczeniu. Po dojściu do 
zdrowia zatrudniono go w tartaku, a następnie w gospodarstwie rolnym Michała Grna. Tam 
też 14 III 1940, właściciel pobił go podczas prac polowych do nieprzytomności. Umieszczony  
w szpitalu, gdzie 28 IV 1940 komisja lekarska orzekła o jego nieprzydatności do dalszej pracy, 
po czym zwolniono go do domu. Po powrocie do Zakopanego włączył się do pracy przerzu-
towej. W obawie przed aresztowaniem z racji swoich przewodnickich uprawnień, (rozpoczęto 
aresztowania znanych narciarzy i przewodników tatrzańskich), zbiegł do Nowego Sącza. Tu za-
mieszkał u swojej rodziny i w 1941 rozpoczął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez  
(d. Warsztatach Głównych). Niebawem też wciągnięto go w nurt zakładowej konspiracji w gru-
pie „Świerka”. Pod pseud. „Szarotka” uczestniczył w akcjach małego sabotażu. W VIII 1943 na 
rozkaz swojego d-cy Wilhelma Zyzdy pseud. „Góral”, został zatrudniony w biurze meldunko-
wym nowosądeckiego Magistratu. Z racji sprawowanego stanowiska dostarczał organizacji róż-
ne czyste blankiety dokumentów, opieczętowane niemieckimi pieczęciami, a potrzebne w kon-
spiracji. Po zakończeniu okupacji w latach 1945-1946 odtwarzał zniszczoną przez wycofującego 
się okupanta ewidencję ludności, a następnie od 1947 był kierownikiem Zakładu Gruzobetonu 
przy Wydziale Budownictwa Miejskiego. Po reorganizacji tego ostatniego w 1950, został pracow-
nikiem Nowosądeckich Zakładach Materiałów Budowlanych. 3 lata później przeniesiono go do 
na stanowisko kierownika do nowo powstającej Spółdzielni Inwalidów im. J. Marchlewskiego, 
celem zorganizowania i uruchomienia Zakładu Produkcji Kredy Szkolnej. Powołany wkrótce 
na członka Rady Spółdzielni, gdzie piastował funkcję przewodniczącego Komisji Ekonomicznej. 
W tym też okresie ukończył Technikum Przemysłu Ceramiki Budowlanej dla Wysuniętych Ro-
botników w Krotoszynie pod Poznaniem o specjalności technologia produkcji. Wdrażany przez 
niego plan rozwoju Spółdzielni zaowocował w 1966 powstaniem w Starym Sączu filii zakładu 
produkcji kredy. W celu usamodzielnienia się nowo powstałej jednostki doszło w 1973 do po-
dzielenia dotychczasowej Spółdzielni Inwalidów w Nowym Sączu na 2 samodzielne jednostki; 
macierzystej w Nowym Sączu i „Spójni” w Starym Sączu. W tej ostatniej został kierownikiem od-
działu produkcji kredy szkolnej. Odzn. medalem Miasta Starego Sącza. Zm. 4 V 1979 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, F 10/5; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 41]

FILIPOWICZ JÓZEF, ur. 8 XII 1915, Mszalnica, pow. nowosądecki, s. Błażeja i Ju-
lii Pieniążek; strz., robotnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom 
w pracy na gospodarstwie. Powołany 10 III 1938 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, pod-
czas której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front do Krynicy, skąd  
z oddziałem wycofywał się przez Krużlową w kierunku wschodnim. Po dojściu do Przemy-
śla, podczas nalotu bombowego, został ranny w twarz, co spowodowało uszkodzenie oka. 
Umieszczony w tamtejszym prowizorycznym szpitalu polowym, gdzie jeszcze tego samego 
dnia dostał się do niewoli niem. Po zwolnieniu go z lecznicy został osadzony 23 IX w obozie 
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przejściowym Łańcut, a następnie Kraków, celem wywiezienia do stalagu. W czasie trans-
portu jeńców do Rzeszy zbiegł z pociągu i powrócił do domu. W okresie okupacji praco-
wał jako rolnik. Po jej zakończeniu odbudowywał zniszczony tunel w Kamionce Wielkiej.  
W tym też okresie zawarł związek małżeński. Następnie był pracownikiem kaflarni w No-
wym Sączu. 2 lata później został zatrudniony w ZNTK, skąd w 1975 przeszedł na emeryturę. 
Zm. w IV kwartale 1999 i spoczywa na cmentarzu w Mogilnie. [ZKRPiBWP NS, F 192/273]

FILIPOWICZ STANISŁAW, ur. 19 III 1913, Krużlowa Niżna, pow. nowosądecki, s. Mi-
chała; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się 18 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Karakub 
(obwód doniecki), a następnie od 27 VI 1940 w obozie NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi) 
i skierowany do budowy linii kolejowej. Wysłany 20 VII 1941 w 5. transporcie ze stacji Uchta 
do obozu NKWD Juża (obwód iwanowski), skąd po amnestii udał się 5 IX 1941 do powsta-
jącej Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Po krótkim pobycie wraz z wojskiem prze-
szedł do Iranu. Poległ 12 VIII 1944 walcząc jako kanonier 4 Pułku Artylerii Lekkiej w składzie  
2 Korpusu Polskiego pod Loreto i spoczywa na tamtejszym Cmentarzu Polskim (15–A–8). 
[Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 83; Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, poz. 102981]

FILIPOWICZ WŁADYSŁAW, ur. 27 X 1914, Łyczana, pow. nowosądecki, s. Jana i Józefy 
Kwaśniewskiej. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im 
w pracach gospodarskich. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, w czasie, której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk 
o Lwów, dostał się do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym skierował się  
w stronę domu. Zatrzymany przez Niemców przy przekraczania Sanu i osadzony w obozie przej-
ściowym Sanok. Następnie przeprowadzony do Gorlic, skąd po miesięcznym pobycie w skutek 
interwencji rodziców odzyskał wolność, jako jedyny żywiciel rodziny. Przez całą okupację, a tak-
że w latach późniejszych pracował na roli. Zm. 21 XI 1995. [ZKRPiBWP NS, F 176/218]

FILUT MICHAŁ, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Poległ  
w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 130, poz. 13; KSp, s. 217]

FIRLEJ JÓZEF, ur. 12 VII 1904, Tarnów, zam. w Nowym Sączu, ul. Kunegundy 44, s. Francisz-
ka i Julii, ż. Katarzyna, miał 1 dziecko; st. strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Poległ 7 IX w czasie walk w Libuszy. Po-
grzebany w mogile nad potokiem, skąd w 1945 został ekshumowany na cmentarz wojennyw Gliniku 
Mariampolskim. [APK, UW II, Deklaracje...; APNS, Lista PCK; P1P, s. 130, poz. 14; KSp, s. 217; ZKRPiBWP NS, Materia-
ły historyczne, T. 55; Księga pochowanych..., Żołnierze września, t. 1, s. 196; APNS, AmNS I 357, Poszukiwani żołnierze]

FISIOREK FRANCISZEK, ur. 28 III 1909 Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Fran-
ciszka i Marii Foltyn; strz., rolnik. Z powodu panującego w jego rodzinie ubóstwa nie uczęsz-
czał do szkoły, lecz pracował jako najemny robotnik rolny. Powołany w 1931 do służby wojsko-
wej w 1 psp, którą zakończył w 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, 
z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Po starciach pod Jazowskiem, wycofał się wraz 
z oddziałem na Nowy Sącz, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk w Gród-
ku Jagiellońskim, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl,  
a następnie Kraków, skąd 5 X zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a tak-
że w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. 12 IX 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, F 74/132; świadek Józefa Burnusa]

FISZER MARIAN, ur. w 1902, zam. Kryg, pow. gorlicki, s. Henryka i Rozalii; por. rez., 
przemysłowiec. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym 
wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Lubartowem został ranny w prawe udo. 
Umieszczony w szpitalu polowym nr 12 Jarosław, gdzie też dostał się do niewoli niem. Świadek 
śmierci Ferdynanda Kumorka. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 71; 
wzmianki w aktach sądu gorlickiego]
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FITZKE JAN, ur. 20 I 1909, Gdów, pow. wielicki, s. Jana i Marii Gorgoń; ppor. rez., arche-
olog, muzealnik. Świadectwo dojrzałości zdobył w 1929 w krakowskim Gimnazjum św. Jacka, 
po czym rozpoczął studia na kierunku archeologii na UJ. W tym też czasie pracował w Mu-
zeum Archeologicznym w Krakowie, a później w Muzeum Etnograficznym w Łodzi. Począwszy 
od 1933 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 6 DP. Jako jej absolwent 
odbywał praktykę w 1 psp, który też stał się jego macierzystym pułkiem. Od 1937 był kusto-
szem Muzeum Ziemi Wołyńskiej w Łucku. Ukończył dysertację doktorską „Krakowska grupa 
kultury ceramiki sznurowej”, ale obronę doktoratu uniemożliwił wybuch wojny. W 1938 brał 
udział w operacji „Zaolzie. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowany wraz  
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce skierowany 
na linię obrony Dniestru na odcinku Żurawno–Żydaczów. Wtedy też w nieznanych obecnie 
okolicznościach dostał się do niewoli sow. Osadzony w Kozielsku, skąd 16 IV 1940 na podsta-
wie listy wywozowej 36/3, poz. 50, został wywieziony do Katynia i tam zamordowany przez 
NKWD. Przy jego zwłokach odnaleziono pocztówkę i kartki z zapiskami. [GNLK, s. 37]

FIUT, imię nieznane, ur. ok. 1915, Gostwica, pow. nowosądecki. Żołn. służby wojskowej 
od 15 III 1938 w 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Józefa Lorka 
z Chełmca]

FIUTY JAN, ur. 29 V 1910, Lasek, pow. nowotarski, s. Jacentego i Anny; strz. rez. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów ranny w kolano, 
dostał się do niewoli niem. Umieszczony w którymś ze szpitali polowych, skąd wywieziono go 
do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia, 30 IV 1940 po-
wrócił do Krakowa, gdzie w szpitalu Czerwonego Krzyża amputowano mu lewe kolano. [APK, 
PCK 19, Szpital Czerwonego Krzyża, poz. 10]

FLIG JAN, ur. 6 I 1914, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Jana i Barbary Kuczaj; szer. 
rez., rolnik. Ze względu na trudną sytuację rodzinną, ukończył jedynie 2 klasy szkoły po-
wszechnej. Powołany 17 III 1937 do służby wojskowej w 54 pp Strzelców Kresowych w Tar-
nopolu, z której został zwolniony po 6 miesiącach wskutek reklamacji. Zmob. 24 VIII 1939 
do 9 ks 1 psp i skierowany do wzmocnienia placówki Straży Granicznej w Banicy. Po niem. 
agresji powrócił do swojej k., po czym wycofywał się w kierunku wschodnim. Podczas walk 
w Jaworniku Ruskim k. Lwowa dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Krosno, skąd po 7-tygodniowym pobycie zbiegł, dzięki pomocy Niemca polskiego pocho-
dzenia, pilnującego obozu. Po powrocie do domu pracował na roli. Po zaprzysiężeniu w 1942 
przez por. Jana Stachurę pseud. „Adam”, został żołn. placówki AK „Mnich”, przyjmując pseud. 
„Wróbel”. Po zakończeniu wojny w dalszym ciągu pracował w rolnictwie. [ZKRPiBWP NS, F 79; 
Książeczka wojskowa nr 0760218]

FLIS ADAM BOGUSŁAW, ur. 28 XI 1910, Stary Sącz, zam. w Nowym Sączu, ul. Jagielloń-
ska 29, s. Tadeusza i Janiny Olszewskiej, ż. Wanda Haczkiewicz, miał 1 dziecko; ppor. rez., mgr 
filozofii, nauczyciel gimnazjalny. Absolwent Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
w Jaśle z 1928, a także Wydziału Polonistyki UJ. Począwszy od 1937 uczył w Państwowym Gim-
nazjum w Grybowie. W okresie od VIII 1928 do V 1929 był słuchaczem Kursu Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w 8 pp w Lublinie. Zmob. 24 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front 
jako dowódca plutonu ckm. Podczas walk dostał się w okolicy Kowla wraz z nadwyżkami 8 pp 
do niewoli sow. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd nadesłał do ż. jeden list. W obozie prowadził 
bibliotekę. Wywieziony przez NKWD transportem z dnia 14 IV 1940 (lista wywózkowa nr 32/4 
poz. 22) do Lasu Katyńskiego, gdzie został zabity. [SGNS, Zg 95/46; GNLK, s. 27; WPH, Pro Memoria,  
z. 2/1993, s. 344; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 102; APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1241]

FLOREK IGNACY, ur. 7 VII 1901, Brzyna, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Pierz-
chały, od 1928 ż. Albina; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. 
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Osadzony w którymś z obozów przejściowych, celem wywiezienia do stalagu. Podczas trans-
portu jeńców do Rzeszy zbiegł z wagonu i powrócił do domu. W 1941 wstąpił w szeregi ZWZ-
-AK, gdzie służył pod pseud. „Jodła”. Aresztowany przez gestapo 31 X 1943 wskutek donosu  
i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do obozu w Pustkowie, skąd wywie-
ziono go transportem do KL Auschwitz, a następnie KL Sachsenhausen (nr obozowy 87355).  
W okresie od 17 VIII do 28 XII 1944 przebywał w Kommando Saarow. Z początkiem 1945 
znalazł się w KL Buchenwald (nr obozowy 12045), gdzie też 22 IV 1945 rozstrzelano go pod-
czas egzekucji więźniów. [SPNS, Ns 402/61; ZKRPiBWP NS, Fp 12/149]

FLOREK JAN, ur. 8 X 1914, Słopnice, pow. limanowski, s. Jakuba i Marii Kęski; plut., 
stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Słopnicach rozpoczął naukę stolarstwa w często-
chowskim prywatnym zakładzie rzemieślniczym. Po jej ukończeniu rozpoczął w 1926 pracę  
w wyuczonym zawodzie u Józefa Lorenca w Nowym Sączu. Po zawarciu związku małżeń-
skiego w 1936 z Zofią Postrożny, przeniósł się do Starej Wsi. Powołany 22 III 1938 do służby 
wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu kpr. 
wysłany został na 3-miesięczny kurs do 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Grudziądzu. Tam też 10 XI 1938 awansował do stopnia plut. Do swojej ma-
cierzystej jednostki powrócił 22 II 1939 i z nią wyruszył na front. Podczas działań wojennych 
dostał się w w okolicach Zaleszczyk do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim, z którego 
niebawem został zwolniony. Podczas powrotu do domu zatrzymany przez niem. patrol żan-
darmerii w Sanoku i osadzony w koszarach byłego 8 puł w Krakowie-Dąbiu, przemianowa-
nych na obóz przejściowy. Po ucieczce z niego 29 IX wrócił do Starej Wsi, gdzie pracował na 
roli. Po zaprzysiężeniu przez Wojciecha Dębskiego pseud. „Bicz”, wstąpił 15 VI 1942 w szeregi 
BCh. Tam pod pseud. „Toporek”, prowadził szkolenie wojskowe plutonów. Po zakończeniu 
okupacji w 1945, został członkiem PSL, a 4 lata później podjął pracę w Spółdzielni Drzewnej 
„Podhale”. Stamtąd też w 1969 odszedł na emeryturę. W latach 1954-1970 był radnym GRN  
w Starej Wsi. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zm. 28 IV 1995 i spoczywa na cmen-
tarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, F 86/207]

FLOREK JAN, ur. 1 IV 1909, Młyńczyska, pow. limanowski, s. Wojciecha i Marii To-
karz, zam. w Słopnicach (nr domu 647), pow. limanowski; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu  
4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 
w 1930 do służby wojskowej, którą zakończył po 18 miesiącach. Związek małżeński zawarł  
w 1934. Zawezwany w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 
25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front pod Tylmanową. Walczyłem  
w okolicach Krościenka na górze Wietrznica, a następnie wycofaliśmy się do Starego Sącza, skąd 
znów do Nowego Sącza, gdzie stawialiśmy opór nieprzyjacielowi. Spaliliśmy 5 września most drew-
niany na Popradzie. 3 dni później w Jedliczu, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11961), 18 II 1941 przeniesiony do stalagu XII D Trier, a na-
stępnie 18 II 1942 do stalagu XII A Limburg. 26 I 1942 zwolniony do Urzędu Pracy Mainz–Heide-
heim, a 29 III 1942 powrócił do stalagu XII A Limburg, gdzie 8 V 1945 odzyskał wolność. Przez 
całe swoje życie trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, F 67; Świadek Mikołaja Czurzydły; SPPpIIIRz] 

FLOREK JAN, ur. 11 IX 1914, Mordarka, pow. limanowski, s. Józefa i Rozalii Król; kpr., 
rolnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej w Limanowej, pracował jako służący u za-
możnego gospodarza. Po śmierci ojca w 1931 powrócił do domu i wraz z matką prowadzi-
li niewielkie gospodarstwo. Ze względu na nikłą jego dochodowość w latach 1935-1937 był 
zatrudniony sezonowo przy przebudowie drogi Kraków–Zakopane–Morskie Oko. Powołany  
24 III 1938 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp i wysłany w VII 1938 na obóz w Czarnym Du-
najcu. Stamtąd udał się na wielkie manewry na Wołyń, po ukończeniu, których przerzucono 
ich na Zaolzie. Skierowany 2 X 1938 do szkoły podoficerskiej przy 4 psp w Cieszynie, którą 
przeniesiono następnie do Trzyńca (Śląsk Cieszyński). Jako jej absolwent powrócił 10 III 1939 
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do macierzystej jednostki, gdzie został zastępcą dowódcy drużyny w 3 ks. Po awansie na kpr. 
wyruszył 16 VIII na czele swojej drużyny na Przełęcz Tylicką, w celu zabezpieczenia granicy. 
Z chwilą wybuchu wojny po pierwszych starciach z nieprzyjacielem, zgodnie z rozkazem wy-
cofał się 2 IX na Grybów, a następnie dalej w walkach odwrotowych, w kierunku wschodnim. 
Podczas zmagań pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Sanok, skąd 18 IX zbiegł i 2 tygodnie później (2 X) powrócił do domu. Tu wraz z matką 
pracował w ich gospodarstwie rolnym, a następnie od 1941 w firmie Franciszka Kapicy przy
wznoszenia mostów. Następnie przez rok był zatrudniony w limanowskim Zarządzie Wod-
nym, a od 1943 w garbarni skór w Sowlinach. Po zawarciu związku małżeńskiego z Anną Mruk 
19 II 1944 przeszedł do pracy w browarze Fiszera. Po zakończeniu działań wojennych został 
strażnikiem Służby Ochrony Kolei, placówka Limanowa, a następnie Nowy Sącz. Od 1947 był 
pracownikiem Warsztatów Głównych (późń. ZNTK). Tam też po uzupełnieniu wykształcenia 
i zdaniu stosownych egzaminów został magazynierem, a następnie kierownikiem grupy ma-
gazynowej. Wobec osiągnięcia wieku emerytalnego przeszedł 1 I 1975 w stan spoczynku. Zm. 
11 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, F 193/131]

FLOREK MICHAŁ, ur. 15 VIII 1912, Mordarka, pow. limanowski, s. Jakuba i Marii Wło-
darczyk; strz. rez., rolnik. Ze względu na trudną sytuację rodzinną nie uczęszczał do szkoły, 
utrzymując się z pracy na roli. Powołany 4 XI 1936 do służby wojskowej w 3 ks 4 psp w Cie-
szynie, skąd 8 III 1937 przeniesiono go do 16 b. KOP „Sienkiewicze”. Po przejściu do rez. 27 IX 
1938, pracował w swoim zawodzie. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 ks. strzeleckiej 1 psp i przekazany 
do 3 k. 156 rez. pp, z którą wyruszył na front do Wieliczki. Stąd wraz oddziałem udał się w re-
jon Szczyrzyca, celem wzmocnienia tamtejszych oddziałów. Podczas walki pod Górą św. Jana 
jego oddział został rozbity, a pozostali żołnierze wycofali się w kierunku Tarnowa. Tu zostali 
okrążeni. W tej sytuacji, wobec niemożności kontynuowania dalszej walki, dowodzący nimi 
oficer rozpuścił ich do domów. Wykonując ten rozkaz schronił się w prywatnym budynku, 
skąd w otrzymanym cywilnym ubraniu powrócił do miejsca zamieszkania. W okresie okupa-
cji, a także i po jej zakończeniu pracował na roli oraz dorywczo w lesie. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 23 VIII 2001 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. 
[ZKRPiBWP NS, F 92/283; Książeczka wojskowa nr C 0765299]

FLOREK STANISŁAW, ur. 8 V 1910, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Anny Pia-
skowy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 IX 1933 do służby wojskowej w 3 kckm 4 psp 
w Cieszynie, skąd 8 III 1934 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 
26 IX 1935, powrócił do pracy na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 kmarsz 1 psp, z którą wy-
ruszył na front w kierunku Tylmanowej, jako celowniczy ckm. Po wycofaniu się do Nowego 
Sącza, brał udział w jego obronie na Winnej Górze, po czym w walkach odwrotowych od-
szedł w kierunku wschodnim. Po bitwie w okolicach Stryja na rozkaz dowództwa skierował 
się 18 IX ku węgierskiej granicy. Po jej przekroczeniu dowodzący nimi oficer powiedział: kto 
ma rodzinę niech wraca do domu, pozostali zaś za mną. W tej sytuacji rozpoczął powrót do 
Słopnic. W drodze został zatrzymany przez ukraińskie bojówki i poddany licznym przesłu-
chaniom. Następnie dotkliwie pobitego do nieprzytomności, oddano w ręce żołnierzy sow. 
Przywieziony ponownie do Stryja i tu przekazano go stronie niem. Ci ostatni umieścili go  
w obozie przejściowym Przemyśl, celem wywiezienia do stalagu. Po 3-dniowym pobycie 
wyruszył transportem do Rzeszy. Podczas konwojowania jeńców zbiegł w Przeworsku, po 
czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował na roli, oraz leczył zadane mu rany. 
Aresztowany w VII 1943 przez okupanta za niedostarczenie mleka, odsiadywał 7-tygodnio-
wą karę pozbawienia wolności w nowosądeckim obozie karnym. Po powrocie trudnił się 
rolnictwem do końca życia. Zm. w II 1980 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPi-
BWP NS, F 31/40; Książeczka wojskowa nr 0762979]
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FOLKMANN MECHEL, ur. 9 IX 1918, Nowy Sącz, tam zam., ul. Lwowska nr 72, s. Leiba 
i Sary Fäber; strz. Żołn. 1 psp od III 1939, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych 
wydarzeń dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Osadzony w obozie jenieckim NKWD Saratowo, skąd jesienią 1941 na mocy amnestii został zwol-
niony i skierowany do pracy w tamtejszych zakładach. Do Polski powrócił w 1949. [APNS, NS 69]

FORNAGIEL MARCIN MACIEJ, ur. 3 XI 1906 (11 XI 1906), Królowa Polska, pow. no-
wosądecki, s. Karoliny; strz. rez., rolnik. Z uwagi na trudną sytuację rodzinną ukończył jedynie  
2 klasy szkoły powszechnej, po czym pracował na roli. Powołany 28 IV 1928 do służby wojsko-
wej, którą zakończył 19 IV 1930. Po przejściu do rez., wstąpił w 1933 w związek małżeński z Ka-
tarzyną Hebdą i zamieszkał w Mystkowie. Z tego związku narodziło się 2 dzieci. Zmob. 24 VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Pod-
czas walki pod Wawrzką 6 IX ranny w nogę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu 
w Bardiowie, a później w Preszowie i Wiedniu, skąd po wyleczeniu został odesłany do stalagu 
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 33320). Wobec pogarszającego się stanu zdrowia zwolniony  
z obozu 30 III 1940, powrócił do kraju. W okresie okupacji, a także w późniejszych latach pra-
cował na roli. Począwszy od 1949 został pracownikiem Nowosądeckiego Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego, skąd w 1966 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. w IV kwartale 1995 i spoczywa na 
cmentarzu w Mystkowie. [APK, UW II, Deklaracje...; ZKRPiBWP NS, F 196/209; relacja Władysława Ogorzałka]

FRAJMAN PINKAS, ur. w IV 1915, Dąbrowa Górnicza, s. Mojżesza i Estery. We IX 1939 
służył w  1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk pod Przemyślem 12 IX 
został ranny, po czym umieszczono go w tamtejszym szpitalu. Jego dalsze losy są nieznane. 
[APK, PCK 24, Lista poszukiwań, poz. 525]

FRANCZAK JAN, ur. 28 I 1908, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Franczak; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 4 ks 1 psp i skierowany do b. obrony No-
wego Sącza. Podczas walk, dostał się 18 IX w Sarnach do niewoli sow., z której niebawem 
zbiegł. Zatrzymany podczas drogi powrotnej do domu przez Niemców i osadzony w obozie 
przejściowym, usytuowanym w byłych koszarach 8 puł w Krakowie. Po miesięcznym poby-
cie wraz z Michałem Kucem i Janem Jarzębskim (mieszkańcami Łomnicy), zbiegł i powrócił 
do domu. W VIII 1944 został zaprzysiężony na Turbaczu przez sierż. Jana Polańskiego „Lisa”  
i por. Juliana Zubka „Tatara” do AK, przyjmując pseud. „Smolarz”. Przydzielony do placówki 
„Łąka”, gdzie jako właściciel zaprzęgu konnego przewoził żywność z punktów kontaktowych 
w Nowym i Starym Sączu dla oddziałów partyzanckich. Zm. 14 VII 1980 i spoczywa na cmen-
tarzu w Łomnicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, F 103/39]

FRANCZAK PIOTR, ur. 5 V 1908, Słopnice Dolne Królewskie, pow. limanowski, s. Jana 
i Katarzyny Palacz; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał przy ro-
dzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 13 III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą kontynuował od IX 1930 do 14 III 1932 w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 
powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie prze-
chodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front jako celowniczy km. Podczas walk w Rymanowie, dostał się do niewoli niem. Osadzo-
ny w obozie przejściowym w nowosądeckim więzieniu, skąd został zwolniony w 1940 na usilne 
prośby swojej żony. Przez całą okupację, a także w latach następnych trudnił się rolnictwem. 
Podczas walk poległ w Sądowej Wiszni jego brat Stanisław. Zm. 10 II 1988 i spoczywa na cmen-
tarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, F 104/117; APNS, SGLim., Zg 56/47; Książeczka wojskowa nr 045442]

FRANCZAK STANISŁAW, ur. 12 XII 1909, Słopnice Dolne Królewskie, pow. limanow-
ski, s. Jana i Katarzyny Palacz, ż. Rozalia; strz. rez., rolnik. Brat Piotra F. Zmob. 25 VIII 1939 
do bON „Limanowa”, z którym dzień później wyruszył na front w stronę Tylmanowej. Podczas 
walk w Sądowej Wiszni poległ, przeszyty kulą z karabinu maszynowego. [APNS, SGLim., Zg 121/46; 
relacja brata Piotra]
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FRANCZYK ALOJZY, strz. We IX 1939 żołn. bON „Limanowa”, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak.

FRANCZYK ANDRZEJ, ur. 22 XI 1903, Zalesie, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny 
Franczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1924-1925 prawdopo-
dobnie w 4 psp w Cieszynie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami 
kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce obsadzał odcinek Dnie-
stru na linii Żurawno–Żydaczów. Tam też, zapewne w czasie realizowania rozkazu wycofania 
się w kierunku granicy węgierskiej, dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Przekazany  
w XI 1939 w drodze wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w stalagu XIII A Nürnberg (nr 
jeniecki 22703/XIIIA). Dnia 18 XI 1940 zwolniony do Urzędu Pracy Nürnberg (Norymberga) 
– wcielony do Arbeitskommando 201 w Neumühlen. Wolność odzyskał w V 1945, a miesiąc 
później powrócił do Polski. Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem. Zm. 5 VII 1981  
i spoczywa na cmentarzu w Zalesiu. [ZKRPiBWP NS, F 105/57; świadek Franciszka Udzieli]

FRANCZYK FRANCISZEK, ur. 3 X 1901, Zbludza, pow. limanowski, s. Józefa i Reginy 
Sopaty; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej w swojej miejscowości, 
kontynuował dalszą naukę w szkole starosądeckiej, przerwaną wybuchem wojny. W związku  
z wcieleniem jego starszych braci w szeregi wojska austriackiego, zmuszony został do przejęcia 
prowadzenia ojcowskiego gospodarstwa. Powołany 26 IV 1922 do służby wojskowej w 27 pap 
we Włodzimierzu Wołyńskim, którą zakończył 15 IV 1924. Rok później zawarł związek mał-
żeński z Zofią Chrobak z Czerńca. Zamieszkał u ż. od 9 VI 1925 i wspólnie prowadzili gospo-
darstwo rolne do jej śmierci (9 VI 1929). Po zawarciu ponownego związku małżeńskiego 27 X 
1929 z siostrą zmarłej – Marią – dalej pracował na roli. Uchwałą Rady Gminy powierzono mu 
w 1930 urząd wójta, który sprawował przez 4 lata. Jednocześnie w 1931 został Naczelnikiem 
miejscowej OSP. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do plutonu art. W dniu 3 IX 1939 
o godz. 23 z Dąbrówki w pełnym uzbrojeniu wyruszyliśmy pod dowództwem kpt. Sygulińskiego 
i ogniomistrza Śnieżki, oraz sekretarza Mikołajewskiego z Nowego Sącza. Pierwsze ostrzelanie 
nieprzyjaciela miało miejsce pod Grybowem, kiedy to ostrzelano eskadrę samolotową. Później 
przesuwaliśmy się trasą: Gorlice, Krosno, Bircza, gdzie trwała ciężka wymiana ognia. Następ-
na wymiana ognia była w Przemyślu, gdzie też było ciężkie bombardowanie naszych pozycji. 
Tą trasą dojechaliśmy pod Gródek Jagielloński, ale miejscowości nie znam, bo była ciemna noc  
i padał ulewny deszcz. Tam zostaliśmy osaczeni przez nieprzyjaciela, rozbrojeni i doprowadzeni 
do przejściowego obozu polskich jeńców w Krakowcu. Z Krakowca przewieźli nas autami do 
Jarosławia, a dwa dni później do Rzeszowa, gdzie dostałem przepuklinę od dźwigania amunicji 
na samochody niemieckie. Z Rzeszowa wywieziono nas koleją do Krakowa. Tam cały pociąg jeń-
ców pędzono biegiem przez całą trasę, w nocy dnia 16 września na Zakrzówek, do byłych koszar 
ułańskich, a raczej do ujeżdżalni koni. Tam byłem do 27 XI 1939 i w tym dniu zorganizowałem 
ucieczkę przy pomocy Zygmunta Ćwikowskiego, pracownika Porządku Miasta Krakowa, który 
dostarczył cywilne ubranie mnie i koledze Stanisławowi Chrobakowi z Łącka. Po powrocie do 
domu przez całą okupację trudnił się rolnictwem. Po jej zakończeniu został wybrany w 1947 
zastępcą wójta, a 20 I 1948 wójtem Gromady Łącko. Funkcje tę sprawował przez rok, po czym 
zrezygnował ze względów zdrowotnych. W 1962 z tych samych powodów przestał być na-
czelnikiem OSP, a 3 lata później po ciężkiej operacji wycofał się z prowadzenia gospodarstwa. 
Odzn.: Srebrnym i Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaką „Za Wysługę 
Lat” przyznaną z okazji 30–lecia przynależności do OSP. Zm. 12 V 1986 i spoczywa na cmen-
tarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, F 109/96; relacja Józefa Wojtasa]

FRĄCZEK ANTONI, ur. 20 X 1918, Bącza-Kunina, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Marii Klimczak; strz., stolarz. Ukończył szkołę powszechną. Jako członek „Strzelca” wstą-
pił ochotniczo w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Jednak po  
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2-dniowym pobycie w jednostce, odesłano go do domu, z powodu braku broni i umunduro-
wania. Aresztowany w 1941 podczas łapanki i wywieziony do przymusowych prac w Austrii, 
z których zbiegł w III 1944. Następnie przedostał się do Jugosławii, gdzie wstąpił do oddziału 
partyzanckiego „Feliksa” przyjmując pseud. „Antek”. Stamtąd przeszedł do Włoch gdzie roz-
począł służbę w 18 Lwowskim b. strzelców, 6 Lwowskiej Brygady Piechoty,  5 Kresowej Dywizji 
Piechoty 2 Korpusu Polskiego. Po jej zakończeniu w V 1947 powrócił do kraju. Tu znalazł za-
trudnienie jako stolarz w ZNTK, skąd w 1978 przeszedł na emeryturę. Odzn.: „The War Medal 
1939–1945” i „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 15 VII 1987 i spoczywa na cmentarzu 
w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, F 132/108]

FRĄCZEK FRANCISZEK, ur. 28 VII 1914 (3 VIII 1914 – wg karty PCK), Biała Wy-
żna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Wiktorii Igielskiej; strz., robotnik. Po ukończeniu  
4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodarstwie. Samodzielną pracę zarob-
kową rozpoczął w 1934 w tartaku w Śnietnicy. Powołany 25 III 1938 do służby wojsko-
wej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front 
w kierunku granicy słowackiej. Podczas walk pod Krosnem został ranny w twarz i lewą 
rękę. Odwieziony do szpitala w Stanisławowie, gdzie wraz z całym personelem dostał się 
do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, skąd w drodze wymiany jeńców prze-
kazano go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeniecki 
28097/XIIIA), a następnie w stalagu X A Schleswig. Stąd po 6-tygodniowym pobycie został 
zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, przekazany do przymusowych prac 
w Stedesand (na płn. od Hamburga). Wolność odzyskał w IV 1945, po czym powrócił do 
kraju. Tu pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, odbudowującym po zniszcze-
niach wojennych tunel w Żegiestowie. Po ich ukończeniu znalazł pracę w 1948 w Odcinku 
Drogowym PKP Stróże, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 22 IV 1981 (7 VI 1995) i spoczywa na cmentarzu w Wielo-
głowach. [ZKRPiBWP NS, F 170/211]

FRĄCZEK JAN, ur. 14 IX 1914, Bącza-Kunina, pow. nowosądecki, s. Michała i Zofii Ku-
charskiej; st. strz., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie 
rodziców. W latach 1932-1938 był członkiem ZMW „Wici”. Powołany 5 III 1938 do służby 
wojskowej w plutonie ppanc 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem 
wyruszył na front do Uścia Ruskiego. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, 
skąd po kapitulacji WP powrócił do domu. Tu przez całą okupację, a także w latach później-
szych, trudnił się rolnictwem. W 1943 wstąpił do BCh, gdzie służył jako łącznik pod pseud. 
„Jałowiec”. Po zakończeniu wojny był w PSL-u, po czym wybrano go sołtysem. Zm. w XII 1994 
i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, F 199/96]

FRĄCZEK STANISŁAW, ur. w 1922, Nowy Sącz; strz. Jako członek WFiPW zmob. do 
służby pomocniczej w 1 psp, po czym wyruszył na pozycje obronne na Winnej Górze k. No-
wego Sącza. Brał udział w spaleniu mostu drogowego na Popradzie. Podczas walk dostał się  
w okolicach Lwowa do niewoli sow. Z racji młodego wieku odzyskał wolność, po czym powró-
cił do Nowego Sącza. [Relacja Stanisława Lebdy]

FRĄCZEK STANISŁAW, ur. 25 XI 1914, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Franciszka i Ka-
tarzyny Gawlik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej, pozostawał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, skąd 14 IX 1937 
odszedł do rez. Zmob. 18 VIII 1939 do 7 ks w macierzystym pułku, z którą wyruszył na front. 
Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, 
skąd niebawem zbiegł. Po powrocie do domu podjął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu 
Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP w Nowym Sączu). W związku z ich likwidacją przez 
okupanta w 1944, przeszedł do odcinka drogowego Ostbahn na stanowisko robotnika toro-
wego. Po zakończeniu wojny został pracownikiem Kamieniołomu Drogowego w Klęczanach. 
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Po odejściu z nich w 1969 powrócił do rolnictwa. Zm. 12 IV 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Pisarzowej. [ZKRPiBWP NS, F 263/182]

FRĄCZEK STANISŁAW, ur. w 1914, zam. w Starym Sączu, ppor. rez. Zmob. 25 VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji  
w Rytrze jako dowódca 2 plutonu. Wysłany na front do Piwnicznej uczestniczył w nocnym 
wypadzie na leżący po słowackiej stronie Mniszek, obrzucając stacjonującą tam nieprzyjaciel-
ską jednostkę granatami. Wobec trudnej sytuacji militarnej w Dolinie Dunajca przerzucony 
wraz z plutonem do Jazowska, gdzie skutecznie zamykał huraganowym ogniem drogę woj-
skom niem. Po wycofaniu się na Winną Górę, prowadził całodzienną walkę z przeciwnikiem  
w obronie Nowego Sącza. W czasie wieczornego wycofywania się z zajmowanych stanowisk 
stracił łączność z d-cą k., który wcześniej opuścił bronione pozycje wraz z 1 i 3 plutonem. Wo-
bec odejścia swojej jednostki dalej na wschód dołączył w Ropie do napotkanego b. KOP „De-
latyn”, kontynuując walkę. 7 IX między Gorlicami a Libuszą, został ranny w nogę (przestrzał 
stopy). Gdy usiłował dotrzeć do punktu sanitarnego czołganiem, otrzymał drugi przestrzał  
w biodro. Tak unieruchomiony dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu powszech-
nym Przemyśl, skąd 3 XI 1939 w obawie przed wywiezieniem do oflagu, zbiegł. Jego późniejsze 
losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Przemyśl, poz. 52 a; świadek Wojciecha Golonki]

FRĄCZEK WŁADYSŁAW, ur. 28 VII 1914, s. Franciszka i Wiktorii; kpr. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Kry-
nicy. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

FRĄCZEK WŁADYSŁAW, ur. 10 XI 1911, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Marcina  
i Katarzyny; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 8 XI 1932 w 8 ks 2 psp w Sanoku,  
i kontynuował ją do 20 III 1934 w 26 b. KOP Żytyń. Zmob. 16 VIII  1939 do 1 psp z przydzia-
łem do kckm, z którą wyruszył na front. Podczas walk pod Jasłem dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu II D Stargard/Pomm (nr jeńca 17729) (inne źródła podają XVII A Ka-
isersteinbruch), skąd w 1940 po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego 
został wywieziony do przymusowych prac w miejscowości Labes (ob. Łobez w woj., zachod-
niopomorskim). [ZPPpIIIRz]

FRONCZAK MARCIN, ur. 18 VI 1914, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Wiktorii; strz. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk pod Jasłem, 
dostał się do niewoli niem. Wywieziony w głąb Niemiec, gdzie ślad po nim zaginął. [ZPPpIIIRz]

FRONCZAK PIOTR, ur. 5 V 1908, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny; strz. 
rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 13 III 1930 w 1 psp i kontynuował ją od IX 1930 do 
14 III 1932 w 4 b. KOP „Dederkały”. Powołany w V 1939 w szeregi ON i skierowany na prze-
szkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front  
w kierunku Tylmanowej, jako celowniczy. Podczas walk pod Rymanowem, dostał się do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym w nowosądeckim więzieniu, skąd został zwol-
niony na skutek starań rodziny, po czym powrócił do domu. Zm. 18 II 1988 i spoczywa na 
cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, F 104/117; Książeczka wojskowa nr B 045442]

FRONCZAK STANISŁAW, s. Jana i Katarzyny; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front. Poległ 8 IX podczas walk pod Bieczem. Spoczywa 
na cmentarzu wojskowym w Gorlicach, gdzie został ekshumowany po zakończeniu wojny. 
Innych danych brak. [Relacja Piotra Frączka; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 202.]

FRÖHLICH EUGENIUSZ, ur. 13 XI 1909, Grybów, pow. nowosądecki, s. Ernesta i Ku-
negundy Kumor; st. strz. rez., nauczyciel. Szkołę powszechną jak i gimnazjum klasyczne ukoń-
czył w Nowym Sączu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczął w 1928 studia przy-
rodnicze na UJ. Jednak ich nie ukończył, bowiem we IX 1932 został wezwany do służby woj-
skowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5A w Cieszynie. Po półrocznym pobycie  
w uczelni, został w III 1933 zwolniony do rez. z powodu choroby. 2 lata później zdobył dy-
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plom i tytuł mgr filozofii w zakresie botaniki na UJ. Po ukończeniu studiów pracował naukowo  
w Instytucie Botanicznym UJ, gdzie napisał pracę naukową wydaną w 1937. W tym też czasie 
zawarł związek małżeński z Zofią Pawlikowską, po czym powrócił do Nowego Sącza. Tu był 
nauczycielem biologii, chemii i towaroznawstwa w Gimnazjum Kupieckim. Powołany w VII 
1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp z przydziałem do bw, podczas których wybuchła wojna. Z jej 
nastaniem wyruszył na front. W czasie walk, wraz z częścią swojego pułku, przekroczył 18 IX 
południowo-wschodnią granicę państwa. Internowany w węgierskim obozie Sárvár, skąd w XI 
1939 zbiegł, z zamiarem przedostania się do Francji. W skutek zmylenia drogi wraz z 3 innymi 
żołnierzami został ujęty w Austrii i osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Podczas 
transportu jeńców na Śląsk zbiegł i w II 1940 i powrócił do Nowego Sącza. Tu z rozpoczęciem 
nowego szkolnego, podjął pracę nauczyciela chemii i towaroznawstwa w tutejszej Państwo-
wej Szkole Handlowej dla Polaków. Po jej likwidacji przez okupanta 31 VIII 1943, zajmował 
się handlem. Ponownie 12 II 1945 powrócił do pracy pedagogicznej wykładając w Państwo-
wym Gimnazjum Handlowym (4–letnim), Państwowym Liceum Handlowym (2–letnim) i po 
powołaniu placówki w latach 50., w Technikum Finansowym. Doceniając jego zasługi został  
1 I 1950 dyrektorem placówki, skąd 1 IX 1970 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, Złotą Tarczą 
Herbową Nowego Sącza. Zm. 10 II 1988 i spoczywa w kw. 4 cmentarza komunalnego w No-
wym Sączu. [ZKRPiBWP NS, F 223/115]

FRYC JÓZEF, ur. 3 IV 1908, Świerczów, pow. kolbuszowski, s. Marcina i Anny Pidrek; 
strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej, z powodu panującej w domu biedy, pracował  
u zamożnych gospodarzy. W wieku 18 lat osiadł w Muszynie i tam był zatrudniony jako najem-
ny robotnik rolny. Powołany 17 III 1929 do służby wojskowej w 5 pp im. Józefa Piłsudskiego  
w Wilnie, którą zakończył 1 IX 1930. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanej 
pracy. Po zawarciu w 1938 związku małżeńskiego z Anną Budaj znalazł zatrudnienie przy bu-
dowie drogi. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Przemyślem dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony 
w jenieckim obozie przejściowym (prawdopodobnie Jarosław), skąd zbiegł i powrócił do domu. 
Podczas okupacji pracował przy odbudowie tunelu w Żegiestowie, a następnie w muszyńskim 
tartaku, kamieniołomie i w nadleśnictwie. Po zakończeniu wojny wstąpił w szeregi MO, skąd po 
roku odszedł do pracy przy ponownej odbudowie wspomnianego już tunelu kolejowego. W la-
tach 1947-1948 był zatrudniony w muszyńskich kamieniołomach, a następnie do 1952 w tamtej-
szy tartaku. W 1952 przeszedł do pracy w MPGK Muszyna, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. 
Zm. 21 III 1981 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, F 146/51]

FRYC (FRYTZ) WŁADYSŁAW, ur. 27 VI 1914, Węglówka, pow. myślenicki, zam.  
w Zakopanem, ul. Nowotarska 914, lub w Słopnicach (nr domu 390), s. Jana i Zofii Burdel; szer.
Związek małżeński zawarł 20 VI 1936 ze Stanisławą Ranosz, z którą miał 1 dziecko. Zmob. 24 
VIII 1939 do 9 ks. 1 psp, z którą wyruszył na front w okolice Krynicy. Podczas walk zaginął. Po-
stanowieniem sadu grodzkiego w Zakopanem z 30 II 1949 uznany za zmarłego z dniem 31 XII 
1946. [APNS, 32/1189/873, SGZ, Zg 36/48] [APNS, 32/1189/873, SGZ, Zg 49/49; MP, nr 99/46, poz. KE 3124]

FRYS STANISŁAW, ur. 17 IV 1914, Dąbrówka–Sadek, pow. limanowski, s. Jana i Marii 
Zając; plut. pchor., urzędnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w swojej miejscowości, 
5. klasę ukończył w Tymbarku. Dalszą edukację odbywał w II Gimnazjum im. św. Jacka w Kra-
kowie. Po zdaniu matury w 1935 został powołany do służby wojskowej w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Piechoty przy 69 pp w Gnieźnie. Po przejściu do rez. rozpoczął studia na Wydziale 
Rolnictwa UJ. Zmob. w VIII 1939 do kgosp 1 psp i przydzielony do magazynu żywnościowe-
go. Z chwilą wybuchu wojny przewieziony wraz z plutonem aprowizacyjnym do OZ 21 DPG  
w Brzeżanach. Stamtąd przeniesiono go do Tłumacza. Tam też 18 IX dostał się do niewoli sow. 
Osadzony w obozie Horodeńko, a później Podwołoczyska i Gorki, skąd w drodze wymiany jeń-
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ców przekazano go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w oflagu II E Neubrandenburg (nr
jeńca 15 291). 20 II 1941 przeniesiony do stalagu II E Schwerin skąd po kilku dniach pobytu na 
własną prośbę wysłano go do przymusowych prac rolnych w Grabow (Meklemburgia). Wolność 
odzyskał 8 V 1945 w Kremmin, po czym powrócił do kraju. Tu podjął przerwane studia na UJ. 
Po zawarciu związku małżeńskiego w 1946 rozpoczął pracę w Spółdzielni „Społem” w Sowlinach, 
jako referent sprzedaży, a następnie planista. Po jej likwidacji w 1948, przeszedł do limanowskie-
go Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na kierownika działu 
skupu. Począwszy od 1954 był pracownikiem Prezydium PRN w Limanowej Wydział Rolnictwa, 
jako selekcjoner bydła czerwonego. Przeniesiony w 1956 do komórki Wojewódzkiego Zarządu 
Rolnictwa WRN w Krakowie, gdzie przez rok był selekcjonerem. W związku z reorganizacją eta-
tów przekazany został ponownie do Prezydium PRN w Limanowej, do Wydziału Rolnictwa i Le-
śnictwa. Począwszy od I 1966 pracował w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych na 
stanowisku kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami Rolnymi, skąd w VII 1977 odszedł 
na emeryturę. Awansowany 22 VIII 1982 do stopnia ppor. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
„Medalem 30-lecia Polski Ludowej” i odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”. Zm. 21 XII 
1996 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, F 187/232; ZPPpIIIRz]

FRYZEL JÓZEF, kpt. We IX 1939 d-ca 1 k. bON „Gorlice”. W czasie walk pod Krościen-
kiem k. Krosna zaginął w tajemniczych okolicznościach. Przez swoich żołnierzy powszechnie 
podejrzewany o sprzyjanie wrogowi. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 37; KSp, s. 217]

FUDALA FRANCISZEK, ur. w 1914, Raba Niżna, pow. limanowski, s. Adriana i Anny; 
st. strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Ranny podczas walki w Czarnej, w pow. gorlickim, i umiesz-
czony 5 IX w szpitalu w Gorlicach. Wobec postępującej ofensywy niem. nazajutrz ewakuowa-
ny do Jasła, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 
19, Lista..., szpital Jasło, poz. 53 i 133]

FUDALEJ JÓZEF, pochodzący z Wilczysk; strz. (?). Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do 156 rez. pp, z którym udał się na front do Krakowa. Swój udział w wojnie obronnej zakoń-
czył pod Gdowem, skąd po rozbiciu oddziału 8 IX, powrócił do domu. [Świadek Antoniego Wróbla]

FUGIEL ANTONI, ur. 6 XI 1921, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki; strz. Absolwent 
Gimnazjum im. M. Kromera w Gorlicach. Jako członek WFiPW zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. 
„Biecz”, bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front w rejon Gładyszowa i Magury Małastowskiej, 
jako d-ca drużyny. Podczas walk z niem. grupą pościgową pod Krościenkiem k. Krosna, został 
8 IX ranny w prawą rękę i pozostawiony na polu walki. Po odzyskaniu przytomności górskimi 
drogami, rozpoczął samotną próbę dołączenia do oddziału, która się powiodła. Umieszczony 
w szpitalu polowym Przemyśl, gdzie wraz z całą załogą dostał się do niewoli najpierw niem., 
a później sow. W drodze wymiany jeńców przekazano go 6 XI 1939 ponownie stronie niem.  
i umieszczono w szpitalu PCK Kraków. Po wyleczeniu ran powrócił do domu. 24 III 1940 wstą-
pił w szeregi ZWZ, gdzie zajmował się nasłuchem radiowym i kolportażem prasy podziemnej. 
Zagrożony aresztowaniem w VII 1944 przeszedł do oddziału partyzanckiego Franciszka Pasz-
ka „Kmicica”, w którym służył pod pseud. „Bumerang”. Po wojnie ukończył UJ, a następnie 
piastował wiele kierowniczych stanowisk. [Boczoń W. i J., Żołnierze, s. 47; A. Jarosz, Wpisani…, s. 8, 9]

FURGAŁ ROMAN, ur. 26 VII 1914, Imbramowice, pow. krakowski, s. Stanisława i Jadwigi 
Gajdy, kpr rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął naukę w zawodzie szewca. Powoła-
ny 1 IV 1937 do służby wojskowej w 9 ks 75 pp w Wielkich Hajdukach i skierowany do szkoły 
podoficerskiej, skąd w stopniu st. szer. powrócił do k., na stanowisko d-cy drużyny. W VIII 1938 
mianowany kpr., po czym został z-cą d-cy plutonu. Po przejściu do rez. we IX 1938 pracował 
w rolnictwie. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Bronowi-
ce, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w branży mleczarskiej. Po jej 
zakończeniu kontynuował ten kierunek zainteresowań zawodowych, pracując do 30 VI 1956 na 
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stanowisku kierownika Spółdzielni Mleczarskiej w Ropie. 1 VII 1956 został prezesem Spółdzielni 
Mleczarskiej w Gorlicach. Zm. 8 VIII 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, 157/32 i Fp 33; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1973-1986, t. 1, poz. 38]

FURTAK JÓZEF, ur. 13 XII 1910, Biały Dunajec, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Anieli 
Ślimak; strz. rez. Służbę wojskowa pełnił w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednost-
ki, z którą wyruszył na front. Ciężko ranny w głowę podczas niem. nalotu bombowego w oko-
licach Przemyśla, zm. pozostawiony na polu walki. Wieczorem tegoż dnia jego zwłoki widział 
jeszcze Józef Bunda, gdy służby tyłów wiozły je na wozie. [SONS, T 10/41]

FYDA ANTONI, ur. 25 I 1900, Grybów, pow. nowosądecki, s. Alojzego i Stanisławy 
Sikorskiej; por. rez., nauczyciel. Po ukończeniu 5 klasy szkoły powszechnej w swojej miej-
scowości, uczęszczał w latach 1911-1916 do Państwowego Gimnazjum w Nowym Sączu,  
z przerwą spowodowaną rosyjską inwazją. Po ukończeniu 4 klasy zapisał się do Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. W związku z zaistniałymi wydarzeniami, 31 X 
1918 przerwał naukę i jako członek organizacji niepodległościowej, brał udział w rozbrajaniu 
żołnierzy austriackich w krakowskim garnizonie. Z chwilą wybuchu wojny polsko-ukraiń-
skiej wstąpił ochotniczo do tworzonego w Grybowie oddziału, spieszącego na odsiecz Lwowa. 
Wraz z nim udał się na miejsce zbiórki do Krakowa, gdzie wcielono ich do 3 plutonu 4 k.  
4 pp Legionów. Z nim też 19 XI 1918 przybył pod Lwów, walcząc na odcinku po Gródek Jagiel-
loński. Podczas toczonych walk dostał się 7 IX 1919 do niewoli ukraińskiej. Przebywając tam 
zachorował na tyfus plamisty. Korzystając z chwilowego zamieszania w obozie, zbiegł 15 VI 
1919 i przedostał się na stronę polską. Tu po zameldowaniu się w dowództwie jednostki, dostał 
przydział do 3 pp Legionów w Radomiu i jako rekonwalescent znalazł się w k. sztabowej. Po 
rocznej służbie otrzymał 5 VI 1920 miesięczny urlop, będący rodzajem rekompensaty za pobyt 
w niewoli. Podczas jego trwania zdał komisyjnie egzamin z zakresu klasy 1 i 2 w krakowskim 
Seminarium Nauczycielskim. Po powrocie do jednostki przeniesiono go na stanowisko szefa 
tworzącego się oddziału demobilizacyjnego. Władze wojskowe chcąc mu umożliwić ukończe-
nie szkoły, zwolniły go bezterminowo 31 VII 1921 do rez., po czym kontynuował przerwaną 
naukę. Po jej ukończeniu z odznaczeniem, podjął 1 IX 1922 pracę nauczyciela w Czechowi-
cach, w pow. bielskim. Następnie uczył w Zawodowych Szkołach Dokształcających w Stróżach 
i Grybowie. Wtedy też był powoływany w szeregi wojska w terminach: od 27 VII do 22 VIII 
1925 do 6 k. 11 pp, stacjonującej w Szczakowej; od 1 VII do 24 VIII 1929 do Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty jako kursant, zakończonej awansem do stopnia ppor. rez.; od 3 VIII do 
12 IX 1931 do Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu; od 13 III do 19 III 1932 do 1 psp na 
ćwiczenia aplikacyjne; 26 VI 1933 do 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych w Niepołomicach, 
gdzie zachorował. Odesłany do szpitala okręgowego w Krakowie, skąd po przebadaniu został 
7 VII wysłany do domu. Następnie w terminach: od 24 VI do 4 VII 1934 i od 7 VII do 18 VIII 
1939 odbywał praktykę u płatnika pułku 1 psp kpt. Pachonia. Zmob. 24 VIII 1939 do kwater-
mistrzostwa 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów jako płatnik. Pod naporem nacie-
rających sił niem. wycofywał się w walkach opóźniających w kierunku wschodnim przez Jasło, 
Krosno, Przemyśl, Bolechów do Wyszkowa k. Doliny. Tu 16 IX d-ca pułku wydał rozkaz, aby 
w ciągu nocy sporządzić listy płac dla całego stanu osobowego, w celu wypłaty 3-miesięcznych 
poborów, co miano uczynić następnego dnia. Wobec krytycznej sytuacji polskich jednostek, 
d-ca obrony odcinka gen. Wacław Wieczorkiewicz wydał rozkaz, nakazujący przekroczenia  
w nocy z 18 na 19 IX granicy węgierskiej. Po jego wykonaniu, został internowany w obozie 
Ráckeve. Następnie przebywał kolejno w: Nógrádverőce,Vámosmikola, Osgyán, Kiskunla-
cháza i Zalacsány. Z tego ostatniego 6 XII 1944 wywieziono go do Fertőszentmiklós, gdzie 
jego grupę przekazano Niemcom. Po 2-dniowym marszu w silnym mrozie i obfitym śniegu, 
konwój doszedł do stalagu XVII A Kaisersteinbuch. Tu po 3-tygodniowym pobycie zastała go 
ewakuacja obozu poprzedzona alarmem o godz. 4 rano. Kolumna jeńców w ciężkich warun-
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kach atmosferycznych przeszła do stacji Bruck an der Leitha. Tam po załadowaniu do wago-
nów towarowych, mieszczących po 100 osób, w głodzie i bez możliwości załatwienia potrzeb 
fizjologicznych, dowieziono ich 26 I 1945 do oflagu III A Luckenwalde (ok. 50 km od Berlina).
Do niego też 4 V 1945 o godz. 16 wjechały pierwsze sow. czołgi, przynosząc jeńcom wolność. 
Do kraju powrócił 18 VI 1945, wraz z pierwszą partią wojskowych. Tu został ponownie kie-
rownikiem szkoły w Stróżach, którą jednak należało wcześniej przywrócić do życia po znisz-
czeniach wojennych. Stamtąd też 1 IX 1972 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, „Medal za Długoletnią Służbę”  
i „Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości ”, oraz odznaki: „Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego”, „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”, „Gwiazda Przemyśla”, „Złota Odznaka 
ZNP”. Zm. 21 V 1985 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, F 228/126]

FYDA JAKUB (zw. „Od krawca”), zam. w Siołkowej, pow. nowosądecki, strz. rez., rolnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Jego późniejsze losy są nieznane. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

FYDA JAN, ur. w 1904, Siołkowa, pow. nowosądecki, tam zam. Zmob. w VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Świadek 
śmierci Andrzeja Gałyźniaka. Innych danych brak. [SGGrybów, Zg 34/48]

FYDA JAN, ur. 1918, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Michała i Antoniny Filipowicz; 
szer., rolnik. We IX 1938 żołn. 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas  walk zaginął w bliżej nieznanym miejscu i czasie. [SGGrybów, Sp 18/48]

FYDA JÓZEF, ur. 12 (22) V 1904, Siołkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Klary Matuły; 
kpr. rez., rolnik. Urodził się jako 5. syn w rodzinie małorolnego chłopa. W wieku 6 lat rozpo-
czął naukę w szkole powszechnej, której jednak nie ukończył z powodu konieczności pomocy 
ojcu w gospodarstwie, spowodowanej odejściem starszego brata na wojnę. Służbę wojskową 
rozpoczął jako ochotnik w 1923 w 1 psp. Po jej ukończeniu pozostał dalej w jednostce jako 
podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy. Po rezygnacji ze służby wojskowej w 1930, 
powrócił do Siołkowej, trudniąc się rolnictwem. Tam też w 1938 zawarł związek małżeński  
z Katarzyną Koszyk. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy, jako obserwator zwiadowca. Podczas  walk w Dąbrowicy k. Lwo-
wa, wykorzystując chwilową przerwę w boju, usiadł wraz z grupką żołnierzy na odpoczynek 
pod drzewem, w które uderzył armatni pocisk. W wyniku eksplozji, jako jedyny pozostał przy 
życiu, odnosząc jednak przy tym ciężkie obrażenia. W takim stanie dostał się niebawem do 
niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Żółkwi, a następnie Lubaczowie i Jarosławiu, skąd 
odesłano go do obozu przejściowego Tarnów. Wywieziony transportem kolejowym do stalagu 
III B Amtitz gdzie pracował przy budowie drogi do Prus Wschodnich. W trakcie ich wyko-
nywania zachorował, po czym odesłano go do stalagu II D Stargard (nr jeńca 2335/IID). Po 
powrocie do zdrowia, 17 VII 1940 wraz z kilkudziesięcioosobową grupą innych jeńców, skiero-
wano go do prac rolnych w miejscowości Leddin na Wolinie, a potem Wilhelmshoff na wyspie
Uznam. Następnie przeniesiony do Peenemünde, gdzie przygotowywał teren pod wyrzutnie po-
cisków V-1. Po paru miesiącach morderczej pracy wywieziono go do Warnemünde i zatrudnio-
no w państwowym majątku. Stamtąd też zbiegł, przekraczając w nocy z 25 na 26 XII 1941 granicę 
GG. Do domu powrócił poważnie chory. Zm. 22 III 1988 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. 
[ZKRPiBWP NS, F 179/121; S Grybów, Zg 34/48; Życiorys]

FYDA STANISŁAW, ur. 18 IV 1913, Krużlowa Wyżna, pow. nowosądecki, s. Tomasza 
i Bronisławy Paciorek; st. szer. rez., rolnik. Urodził się jako 6 dziecko w rodzinie chłopskiej. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając w pracach gospodar-
skich. Powołany 18 V 1936 do służby wojskowej w 8 k. 1 psp, skąd 5 X 1936 przeniesiono go do 
stolicy. 28 IV powrócił do macierzystego pułku, otrzymując przydział do 2 ks, skąd 28 IV 1937 
odszedł do rez. Zawezwany 1 V 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał  
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w 1 psp. Ponownie powołany 1 X 1938 do macierzystej jednostki na 11-tygodniowe przeszkole-
nie rez., w czasie którego uczestniczył w operacji „Zaolzie”. 3 miesiące później ponownie znalazł 
się na 4 tygodnie w szeregach 3 k. sądeckiego pułku. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany  
w ramach nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wcielony 
do nowo powstałego batalionu dozorującego brzeg Dniestru na odcinku Żurawno–Żydaczów. 
Tam też dostał się 19 IX do niewoli sow. w okolicach Tłumacza. Osadzony w obozie NKWD 
Karakuba (obwód doniecki), skąd w V 1940 wywieziono go do obozu NKWD Siewżełdorłag 
(obwód Komi) i skierowano do budowy linii kolejowej. Odesłany 20 VII 1941 transportem  
nr 5 do juskiego obozu NKWD, skąd po zwolnieniu z niewoli, wyruszył 5 IX 1941 do powstającej 
Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Po przybyciu na miejsce, otrzymał 15 IX przydział 
do 14 b. strzelców. W raz z nim opuścił ZSRR i udał się do Iranu, a następnie Palestyny, Syrii  
i Egiptu. Przetransportowany 1 III 1944 do Włoch, gdzie uczestniczył w walkach o Monte Cassi-
no i Bolonię. Po ich zakończeniu przeniesiono go 25 V 1944 do 5 pp, skąd 31 VII 1944 powrócił 
do macierzystej jednostki. W VI 1946 wyjechał do Wielkiej Brytanii, po czym 25 XII 1946 przy-
był do kraju. Odzn.: Krzyżem Walecznych, oraz medalami: „The War Medal 1939-1945”, „Me-
dalem Wojska” „Krzyżem Monte Cassino”, brytyjskimi „The 1939-1945 Star” oraz „Italy Star”. 
Zm. w 1991 i spoczywa na cmentarzu w Krużlowej. [ZKRPiBWP NS, F 164/266; Ośrodek KARTA, Indeks 
represjonowanych..., nr ; Książeczka wojskowa nr E0586653; Zaświadczenie repatryjacyjne]

G

GABRYŚ ADOLF, ur. 15 XI 1911, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Jana i Agnieszki 
Hrycyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1933 do służby wojskowej w 1 psp, skąd  
w X 1934 odszedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony jako 
strzelec ckm-u do punktu obrony przeciwlotniczej broniącego dworca kolejowego. Po zlikwi-
dowaniu tego posterunku, został przydzielony do obsługi km, jednego z trzech rozmieszczo-
nych na platformach w składzie eszelonu, który jechał w kierunku wschodnim. Trasa pociągu 
wiodła przez Grybów, Stróże, Zagórz, a celem był OZ 21 DPG w Brzeżanach. Pociąg znajdował 
się pod nieustającym ostrzałem nieprzyjacielskiego lotnictwa. W tym też czasie odnotowa-
no zestrzelenie 2 wrogich maszyn. Po przybyciu na miejsce wojsko sformowano w kompanie.  
W trzecim dniu jego oddział dostał rozkaz wymarszu w kierunku Stryja. Po 2 dniach marszu 
doszło do walk z wojskiem niem., wspieranym przez lotnictwo. W czasie jej trwania zestrze-
lono jedną nieprzyjacielską maszynę, a drugą uszkodzono. Jednak z powodu dysproporcji 
sił musiano się wycofać w kierunku granicy rumuńskiej. Tu dowodzący nimi oficer wydał 
rozkaz: chłopaki, teraz się rozchodzimy każdy w swoją stronę i wracamy do domu, bo jeszcze 
Polsce będziecie potrzebni. Po powrocie do Szczawnicy, przez całą okupację, a także w latach 
późniejszych trudnił się rolnictwem. Począwszy od 1964 został zatrudniony jako dozorca  
w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym, skąd w 1984 odszedł na rentę ze względu 
na stan zdrowia. [ZKRPiBWP NS, G 525]

GABRYŚ ANDRZEJ, ur. 20 XI 1909, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, tam 
zam; szer. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Poległ w nieznanych 
okolicznościach podczas obrony Lwowa. [Ks. Bronisław Krzan, Klejnot zagubiony w górach : 700-lecie Kro-
ścienka nad Dunajcem, Kraków 1988, s. 242]

GABRYŚ FRANCISZEK, ur. 13 VIII 1914, Tylka, pow. nowotarski, s. Józefa i Anny 
Dydy; strz. rez., rolnik. Gdy miał 2 lata zm. mu matka, po czym jego wychowaniem zajmował 
się ojciec inwalida, który jednak niebawem też zm. Pomimo tych przeciwności ukończył z wy-
nikiem bardzo dobrym szkołę powszechną w Krościenku, jednak nie podjął dalszej nauki ze 
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względów na trudną sytuację materialną i podjął pracę na roli. Powołany 16 III 1936 do służby 
wojskowej w plutonie łączności 7 ks 4 psp w Cieszynie, którą zakończył 13 IX 1937. Wezwany 
w jesieni 1938 na ćwiczenia rez., w ramach, których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
10 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Kro-
ścienku. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 15 IX pod Przemyślem, skąd po wyrwaniu 
się z okrążenia, powrócił do domu. W okresie okupacji i po wojnie pracował w swoim go-
spodarstwie. Z powodu złego stanu zdrowia i kłopotów ze wzrokiem, został w 1979 inwalidą  
I grupy. [ZKRPiBWP NS, G 730; Archiwum Koła Szczawnica, s. 182]

GABRYŚ MICHAŁ, ur. 13 VIII 1905, Rytro – Sucha Struga, pow. nowosądecki, s. Wojcie-
cha i Katarzyny Tomasiak; strz. rez., rolnik. Do szkoły nie uczęszczał z powodu biedy panują-
cej w domu. Od najmłodszych lat pracował jako robotnik w lasach hr. Stadnickiego. Powołany  
16 X 1927 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył 17 I 1929. Po przejściu 
do rez. powrócił do uprzednio wykonywanej pracy w Nadleśnictwie Państwowym Muszyna. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej  
w Rytrze. Przydzielony do strażnicy w Piwnicznej, gdzie z chwilą wybuchu wojny brał udział 
w ataku na przejście graniczne w Mniszku. Podczas dalszych walk dostał się 18 IX w Mokro-
tyniu k. Lwowa do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Hohnstein (nr jeniecki 6854/IVA),  
a następnie od 21 XI 1941 w stalagu IV B Mühlberg, gdzie w skutek pobicia laską przez strażnika 
(złamana podstawa czaszki), nabawił się paraliżu trzech palców. 14 XII 1942 został przeniesiony 
do stalagu IV D Torgau, a od 18 XII 1942 z powrotem do stalagu IV B. Wolność odzyskał 30 IV 
1945 w wyniku ofensywy wojsk sow. Po powrocie do kraju w VI 1945 rozpoczął pracę w Lasach 
Państwowych, skąd 16 II 1957 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. w XII 1981 i spoczywa na cmen-
tarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, G 7/110]

GABRYŚ MICHAŁ, ur. 25 VII 1913, Przysietnica, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Kune-
gundy Gawlak; strz. rez., rolnik. W wieku 5 lat zm. mu ojciec, a trud jego wychowania spadł na 
matkę. Ona też postarała się, aby ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Następnie pomagał jej  
w gospodarstwie, oraz dorywczo zwoził drewno z lasu. Powołany 15 III 1937 do służby woj-
skowej w 1 ks 1 psp, gdzie po wstępnym przeszkoleniu przeniesiono go w VII 1937 do ktab. Po 
przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zawezwany w V 1939 na 3-mie-
sięczne ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob. z końcem VIII 1939 do ktab w macierzystej 
jednostce, z którą wyruszył na front w kierunku Bielska. Jednak na skutek postępującej niem. 
ofensywy zmieniono w drodze rozkazy i skierowano ich do Krakowa, a następnie dalej w kie-
runku wschodnim. Po powrocie z frontu, podjął pracę w lesie. Tam też z inicjatywy leśniczego 
Michała Pustułki, rozpoczął współpracę z partyzantką. Aresztowany w VI 1944 wskutek donosu, 
za współpracę z podziemiem i zawleczony na posterunek w Rytrze. Tam w czasie wstępnego 
przesłuchania złamano mu prawą rękę, dwa żebra w prawym boku oraz wybito zęby. Osadzony 
w starosądeckim, a następnie nowosądeckim więzieniu, skąd po 3 tygodniach wyszedł na wol-
ność. Po powrocie do domu leczył odniesione kontuzje, a następnie do końca życia zajmował się 
rolnictwem. Zm. 1 V 1991 i spoczywa na cmentarzu w Przysietnicy. [ZKRPiBWP NS. G 8/377]

GABRYŚ STANISŁAW, ur. 14 IV 1914, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Jana i Agnieszki 
Hryczek; strz. rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie ojca. Powo-
łany 14 IV 1936 do służby wojskowej w 3 ks 4 psp w Cieszynie, którą kontynuował następnie do 
14 III 1938 w 26 b. KOP „Żytyń”. W związku z napiętą sytuacja międzynarodową, zawezwany na 
ćwiczenia rez. do 1 psp, które odbywał w terminie od 15 V do 20 VII 1939. Zmob. 28 VIII 1939 
do kmarsz 1 psp, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Podczas walk w Lasach Janow-
skich, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, celem wywiezienia 
do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł 2 X na trasie Bochnia–Kraków-Płaszów 
i wraz z trojką kolegów 3 dni później, powrócił górami do domu. W XI 1940 zawarł związek mał-
żeński z Marią Król, po czym rozpoczął pracę w firmie „Kabłak” przy spławie drewna na Dunaj-
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cu. W latach 1958-1963 budował bacówki na halach w Jaworkach, a następnie był robotnikiem  
w Zarządzie Dróg Publicznych w Nowym Sączu. Ponadto trudnił się flisactwem na Dunaj-
cu, skąd też odszedł na emeryturę. Po śmierci swojej ż. w 1970, zawarł 8 lat później powtórne 
małżeństwo z Anielą Ciężkowską i zam. w Krościenku. Zm. 5 I 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, G 564/247; Archiwum Koła Szczawnica, s. 191-192]

GACEK FRANCISZEK, ur. 1 I 1909, Rabka-Zaryte, pow. nowotarski; szer. rez., rolnik. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 
3440/XVIIA), a następnie w stalagu XII C Wiebelshain. Do kraju powrócił w 1946. [SPPpIIIRz]

GACEK JAN KANTY, ur. 10 XI 1910, Rabka-Zaryte, pow. nowotarski, s. Wojciecha  
i Julianny Skowronek; kpr. rez., rolnik. Posiadał wykształcenie zawodowe. Powołany w III 1931 
do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po 6 miesiącach skierowano go do szkoły 
podoficerskiej, a po jej ukończeniu i awansie na kpr., mianowano go instruktorem do pracy  
z młodszymi rocznikami. Do rez. przeszedł we IX 1933 i podjął pracę w kierownictwie Bu-
dowy Drogi Publicznej nr 13 w Rabce. W latach 1936 i 1938 był wzywany na 6-tygodniowe 
ćwiczenia wojskowe do 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk pod Dobczycami, dostał się 7 IX do nie-
woli niem. Przebywał w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 3307/XVIIA), a następnie  
w stalagach: XII B Frankenthal i XII F Forbach. Stamtąd wywieziono go w 1940 do Arbe-
itskommando 270 B i zatrudniono przy naprawie zniszczonych torów kolejowych. Wolność 
odzyskał 2 II 1945 w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Umieszczony w polskim obozie dla 
byłych jeńców wojennych w Landstuhl, skąd trafił do amerykańskiej k. wartowniczej w Metz. 
Do kraju powrócił 12 IV 1946 i podjął pracę w przedwojennym zakładzie pracy. W okre-
sie od 23 X 1950 do 31 V 1951 był pracownikiem fizycznym w Zjednoczeniu Budownictwa
Miejskiego Nowa Huta, a następnie od 5 VI 1951 do 14 VI 1952 – w Przedsiębiorstwie Robót 
Mostowych w Czarnym Dunajcu. Tam też zachorował, w efekcie czego do XII 1963 leczył się. 
Później od 1 I 1966 był pracownikiem Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Rabce, skąd 
27 V 1971 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz 
„Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 9 III 1983 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS,  
G 16146; Książeczka wojskowa nr 20146]

GACEK JÓZEF, ur. 9 I 1914, Rabka-Zaryte, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Julii Skwa-
rek, kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1937 do 1 kckm 4 psp w Cieszynie, skąd  
6 miesięcy później przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Tam też rok później awansował 
na st. szer., a następnie 10 III 1939 przeszedł do rez. 2 tygodnie później powołany na 10-ty-
godniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do kckm 1 psp  
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk pod Do-
bczycami, dostał się 8 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr 
jeńca 30488/XVIIA), skąd w V 1940 przeniesiono go do stalagu XII A Limburg. Wolność odzy-
skał w III 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, po czym zawarł związek małżeński  
z Eugenią Belous. Do kraju powrócił w 1946 i do końca życia zajmował się rolnictwem. Odzn.: 
„Odznaka Grunwaldzka”. Zm. 1 VIII 1974 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS,  
G 4/49; Książeczka wojskowa nr D 0543594/49]

GACEK SZCZEPAN, szer. (?). We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk został ciężko ranny. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Jana Piekarczyka]

GACEK WŁADYSŁAW, ur. 16 V 1915, Raba Niżna, pow. nowotarski, s. Sebastiana  
i Wiktorii Cieniawskiej; st. strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej zmuszony 
został do przerwania nauki i podjęcia najemnej pracy u okolicznych gospodarzy. Powołany 
15 III 1938 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp i skierowany po 7 miesiącach (2 X) do szkoły 
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podoficerskiej. Tej jednak nie ukończył z powodu choroby. Z chwilą wybuchu wojny bronił 
Nowego Sącza, a następnie wycofał się w kierunku wschodnim. Podczas walk o Lwów, dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd miał być wywieziony do 
stalagu. W czasie transportu jeńców zbiegł 2 X 1939 z wagonu kolejowego w rejonie stacji 
Kraków-Prokocim, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował na roli, rów-
nocześnie wspierając partyzantów zarówno polskich jak i sow. żywnością oraz informacjami. 
Począwszy od 2 IV 1956 do 21 III 1965 był pracownikiem Krakowskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Zakład Budowlano-Montażowy nr 2 w Nowym Sączu. 
Następnie był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Rabce, 
skąd w 1975 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. w VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. 
[ZKRPiBWP NS, G 526/536]

GACH FRANCISZEK, ur. 3 XII 1914, Nowy Targ, s. Franciszka i Heleny Pawluśkiewicz; 
ppor. rez., nauczyciel. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum w Nowym 
Targu. Po zdaniu matury w 1934 znalazł zatrudnienie w prywatnej firmie. W latach 1934-1935
pełnił służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 7a przy 4 psp w Cieszynie. 
Po przejściu do rez. pracował w Urzędzie Miejskim. Zmob. w VIII 1939 do 3 plutonu 8 ks  
1 psp, z którym wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk pod Birczą 12 IX odniósł rany, 
jednak po ich ambulatoryjnym opatrzeniu kontynuował walkę pod Radymnem. Po szczęśli-
wym uniknięciu niewoli, powrócił do domu. W XI 1939 wobec realnej groźby aresztowania go 
z racji oficerskiego stopnia, przekroczył nielegalnie granicę węgierską. Internowany w obozie 
Dőmős (powiat Esztergom), skąd po ucieczce w IV 1940 przez Jugosławię, przedostał się do 
Francji, a następnie w V 1940 do Wielkiej Brytanii. Tu wstąpił w szeregi Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej, z którą po zakończeniu wojny przebywał w Niemczech. Po awansie do stop-
nia kpt. powrócił do kraju w 1946. Po krótkotrwałym pobycie w Nowym Targu, wyjechał na 
Śląsk i tam był nauczycielem języka angielskiego oraz ekonomi: w Bytomiu, Żarach i Gliwicach. 
W tym też czasie ukończył wyższe studia w Katowicach. Przeniesiony w 1955 do Zakopane-
go na stanowisko dyrektora Technikum Gastronomicznego, a następnie w latach 1956-1961 
był dyrektorem Technikum Hotelarskiego. Począwszy od 1961 został pracownikiem MRN  
w Zakopanem, piastując funkcję z-cy przewodniczącego MRN, a później przewodniczącego.  
W 1971 powrócił do szkolnictwa, jako dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem, 
skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zm. 10 X 1990 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, G 544/361; P1P, s. 115]

GADZINA ANDRZEJ, ur. w 1922, Zawada k. Nowego Sącza; strz., dróżnik kolejowy. Jako 
członek WFiPW zmob. do służby pomocniczej w 1 psp, po czym wyruszył na pozycje obronne 
na Winnej Górze k. Nowego Sącza. Brał udział w spaleniu mostu drogowego na Popradzie. Pod-
czas walk dostał się w okolicach Lwowa do niewoli sow. Z racji młodego wieku odzyskał wolność, 
po czym powrócił do Nowego Sącza. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Lebdy]

GADZINA IGNACY, ur. 12 II 1912, Krasne Potockie, pow. nowosądecki, s. Szczepana  
i Zofii Smajdor; strz. rez., kowal. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, bowiem warunki eko-
nomiczne rodziny nie pozwalały na dalszą edukację. W tej sytuacji zmuszony był pracować, 
jako robotnik najemny u zamożnych gospodarzy. Powołany 20 III 1937 do służby wojskowej 
w 8 ks 1 psp, którą zakończył 15 X 1938. Zawezwany z początkiem 1939 na 4-tygodniowe 
ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w których uczestniczył jako strz. wyborowy. Zmob. 
z początkiem VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 
22 XI do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 2 dni później zbiegł. 
Po powrocie do domu zawarł związek małżeński, powracając do pracy na roli. Począwszy od 
1949 był pracownikiem Klęczańskich Kamieniołomów Drogowych, skąd 3 V 1975 przeszedł 
na rentę inwalidzką. Zm. 20 III 1998 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP 
NS, G 527/685]
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GADZINA JAN MIECZYSŁAW, ur. 31 XII 1913, Klęczany, pow. nowosądecki, s. Józefa 
i Józefy Tokarz; szer., doker. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospo-
darstwie. W 1935 ochotniczo wstąpił do służby wojskowej w 1 psp. Po 3 miesiącach prze-
niesiony do k. honorowej w Batalionie Stołecznym Warszawa. Po jej zakończeniu pracował  
w kolejnictwie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie położonym około 600 
km od Moskwy, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców został przekazany stronie niem. 
Umieszczony w II 1940 w stalagu XI A Altengrabow (nr jeńca 5183), skąd po zwolnieniu i uzy-
skaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go w I 1944 do przymusowych prac rolnych  
u Ernsta Plumecke w Karith. Po zakończeniu wojny powrócił do Klęczan, a następnie wyjechał 
na stały pobyt do Gdańska. Zm. 20 XI 2002 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdań-
sku. [www.spekulant.gda.pl/jangadzina.htm]

GADZINA JÓZEF, ur. 16 IX 1913, Skrzeczaj, pow. bielski, s. Stanisława i Agaty Hamigi;  
ż. Anna Wójcik (od 9 II 1935), miał 3 dzieci, strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1935-1936 
w 1 psp Powołany w VII 1939 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki i skierowany do wzno-
szenia umocnień polowych w rejonie Huty. Z chwilą wybuchu wojny został przekazany wraz  
z nadwyżkami kadrowymi pułku, do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tam też 19 IX dostał się w nie-
znanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony 4 X 1939 w obozie NKWD Równe–Lwów  
i zatrudniony przy wznoszeniu drogi Włodzimierz Wołyński–Lwów. Następnie przebywał  
w obozie NKWD Kamieniec Podolski (obwód chmielnicki). Z chwilą wybuchu wojny sowiec-
ko-niemieckiej, ewakuowany do obozu Starobielsk, skąd wywieziono go do Archangielska,  
a później Krasnoworska. Po ogłoszeniu amnestii przybył 2 IX 1941 do Trockoje, gdzie wstąpił do 
powstającej Armii Polskiej gen. Andersa. Z nią też udał się do Iranu, a następnie Palestyny, Syrii 
i Iraku. W IV 1944 przewieziony do Włoch, gdzie w składzie 3 k. 16 b. Strzelców Lwowskich, 
walczył pod Monte Cassino. Poległ 17 VII 1944 w czasie walk o Ankonę. Spoczywa na cmentarzu 
w Loreto kw. 4 rząd 8 (5–A–7). Odzn. Krzyżem Virtuti Militari V klasy. [Ośrodek KARTA, Indeks 
represjonowanych; dokumenty Józefa Gadziny oraz relacja córki p. Janiny Gubały z Nowego Sącza]

GADZINA LUDWIK, ur. 7 XII 1914, Zawada k. Nowego Sącza, s. Jana i Justyny Ciuły; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, rozpoczął pracę w cegielni w Zawadzie. 
Powołany 4 IV 1937 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, którą ukończył 13 XI 1938. Zawezwany 
w III 1939 na 10-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob.  
24 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, po czym przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG 
w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wyruszył 12 IX na odsiecz Lwowa. Tam też 6 dni później 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu V D Strassburg (nr jeniecki 1548), a następnie 
stalagu IX A Ziegenhain (nr jeniecki 6264/IX A), gdzie przez 3 lata pracował przy zwózce drew-
na. Po zwolnieniu z niewoli w 1943 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony 
do przymusowych robót w Önsbach. Tam też w IV 1945 odzyskał wolność podczas alianckiej 
ofensywy, a 18 V 1946 powrócił do kraju. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1947, osiadł  
w Jamnicy i podjął pracę w Warsztatach Głównych (późń. ZNTK) w Nowym Sączu. Stamtąd też 
w 1972 odszedł na emeryturę. Zm. w XI 1995 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Zawa-
dzie. [ZKRPiBWP NS, G 500/548; SPPpIIIRz, poz. 529]

GADZINA STANISŁAW, ur. w 1915, Krasne Potockie, pow. nowosądecki, tam zam. (nr 
domu 11), s. Jakuba i Marii; strz. W służbie wojskowej od III 1938 w 1 psp, w czasie której wy-
buchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [SGNS, A 634/38]

GAGATEK MIECZYSŁAW, ur. 23 I 1921, Nowy Sącz, s. Mateusza i Marii; strz., urzędnik. 
W VIII 1939 wstąpił ochotniczo w szeregi 1 psp i skierowany do służby pomocniczej. Przewie-
ziony 4 IX 1939 do OZ 21 DPG w Brzeżanach, gdzie pełnił służbę patrolową i wartowniczą. 
Zgodnie z rozkazem wyruszył 15 IX w kierunku granicy węgierskiej. Podczas przemarszu dostał 
się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Wołoczyska, skąd jako nieletni został 
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zwolniony, po czym powrócił do domu. Wiosną 1943 wstąpił do oddziału AK por. Krystyna 
Więckowskiego „Zawiszy” przyjmując pseud. „Wilk”. Rok później przeniesiono go do 1 k. 1 psp 
AK. W okresie od 3 VII 1945 do 20 V 1947 był milicjantem w Komendzie Powiatowej MO 
w Wałbrzychu, po czym podjął pracę w tamtejszej Spółdzielni MKO. W dniu 2 II 1949 objął 
stanowisko kierownika Sklepu Detalicznego w Centrali Tekstylnej w Szczawnie-Zdroju. Po po-
wrocie do Nowego Sącza był od 1 VII 1951 do 31 V 1953 kierownikiem Stacji Selekcji Roślin 
„Aleksandrówka”, po czym został referentem skupu w PZGS „SCh”. 2 XI 1953 objął stanowisko 
referenta handlu w Krakowskich Okręgowych Zakładach Zbożowych Rejon Nowy Sącz. Stam-
tąd też przeszedł 1 IV 1959 na stanowisko kierownika spichlerza w Nowym Sączu podległego 
Rejonowemu Zakładowi Zbożowemu PZZ W Brzesku. Odzn. Krzyżem Walecznych i Brązowym 
Krzyżem Zasługi. [ZKRPiBWP NS, G 1/1]

GAJEWSKI PIOTR, ur. 4 VI 1908, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Pawła i Marii Rybczak; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 5 III 1931 do służby wojskowej w plutonie łączności 53 pp 
Strzelców Kresowych w Stryju, którą zakończył 5 IX 1935. Po przejściu do rez. wyjechał do 
Warszawy i tam był robotnikiem w firmie budowlanej. Po powrocie w rodzinne strony w 1937
trudnił się ciesielką na prywatnych budowach. Powołany 15 VIII 1939 do plutonu łączności 
bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Podczas walk po rozbiciu oddzia-
łu w Sądowej Wiszni, dostał się 16 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Sambor, skąd zbiegł 3 dni później, w czasie przygotowań jeńców do transportu. Po powro-
cie do domu na sporządzonej własnoręcznie aparaturze destylował ropę naftową, otrzymując 
naftę. Aresztowany 22 II 1943 za ten proceder i osadzony został w jasielskim więzieniu. Tu  
13 VIII 1943 o godzinie 23.02 niespodziewanie odzyskał wolność w wyniku rozbicia go przez 
partyzantkę. Jednak wcześniejsze przesłuchania na gestapo połączone z torturami oraz pobyt 
w więzieniu, wpłynęły negatywnie na stan jego zdrowia, przez co został zmuszony do długo-
trwałego leczenia. W 1949 podjął pracę w Rafinerii Nafty Gorlice, skąd w 1964 odszedł na 
rentę inwalidzką. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Ropicy. [ZKRPiBWP NS, Koło Gorlice, Akta luźne]

GAJEWSKI WOJCIECH, ur. 17 IV 1905, Frysztak, pow. strzyżowski, s. Stanisława  
i Anieli Dworzańskiej, żonaty, miał 1 dziecko; plut. rez., urzędnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły 
powszechnej zdał egzamin do c. k. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu. Jednak jej nie ukoń-
czył z powodu wybuchu I wojny. Wówczas to w ramach ewakuacji Sądu Powiatowego w Tarno-
brzegu jego ojciec z wraz z rodziną został przeniesiony do Muszyny. Tu też dokończył przerwaną 
edukację, dokształcając się prywatnie. Powołany w 1925 do służby wojskowej w 6 psp w Stryju  
i skierowany do szkoły podoficerskiej. Do rez. przeszedł w 1927 w stopniu plut. Po jej ukończe-
niu rozpoczął pracę w Państwowym Zakładzie Zdrojowym w Krynicy jako pracownik umysło-
wy. W wolnych chwilach grał w hokeja w tamtejszym KTH. Uczestniczył w spływie kajakowym 
na trasie Muszyna–Gdańsk. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 plutonu 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jaworów, a następnie Jarosław i Rzeszów, skąd  
29 IX zbiegł i udał się do m. Czudec pow. Strzyżów. Tu pracował do końca wojny przy naprawie 
linii kolejowej Rzeszów–Jasło. Po jej zakończeniu powrócił do Krynicy, gdzie objął przedwojen-
ne stanowisko, piastując je do XII 1953. Od I do XI 1954 był kierownikiem sklepu w MHD. Po 
przejściu do Powszechnej Spółdzielni Spożywców piastował różne odpowiedzialne stanowiska, 
skąd w 1970 odszedł na emeryturę. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem X-lecia Pracy 
Zawodowej, „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz odznakami jubileuszowymi KTH Krynica. 
Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, G 519/283; tamże, Koło Muszyna]

GALARA WOJCIECH (ANDRZEJ?), ur. 15 IX 1906, Wilkonosza, pow. nowosądecki, 
zam. Jelna-Zbęk, s. Jana; strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930 w 1 psp. Zmob. 
w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk w Sądowej Wiszni 
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dostał się 12 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu IX A Ziegenhain (nr jeniecki 536/IX A),  
skąd po zwolnieniu z obozu 27 X 1939  i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego został skie-
rowany do prac w Nieder-Wöllstadt, a 17 IV 1942 został wywieziony do przymusowych prac 
rolnych w Assenheim. Do kraju powrócił 12 X 1945. [SPNS, Ns I 280/51; SPPpIIIRz]

GALICA JAN, ur. 24 VIII 1910, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Rozalii; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany w 1931 do służby wojskowej w 26 b. KOP „Żytyń”, skąd w 1933 
odszedł do rez. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk do-
stał się w nieznanych okolicznościach, do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, 
skąd przewieziono go 11 XI 1938 do Brześcia Litewskiego i tam w drodze wymiany jeńców 
przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu II D Stargard (nr jeńca 22689), skąd po 
zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wysłano go do pracy do Wilhelmshof 
na wyspie Usedom (Uznam). Stamtąd też zbiegł w 1940 i powrócił do domu. Tu ujęty przez 
grupę żydowskich młodzieńców, został przekazany na posterunek policji. Postanowieniem 
władz niem. miał zostać ponownie wywieziony do Rzeszy. W czasie transportu kolejowego do 
miejsca przeznaczenia zbiegł i do końca wojny ukrywał się. Przez całe życie trudnił się rolnic-
twem, a także pszczelarstwem. Zm. 28 I 1978 i spoczywa na cmentarzu w Przydonicy. [Świadek 
Stanisława Biedronia; relacja Józefa Ruchały i Zofii Kulpy]

GALICA STANISŁAW, ur. 17 IV 1911, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Stanisława i An-
toniny Gąsienicy. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 20 IX 1932 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po 
okresie rekruckim został przeniesiony do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł we IX 1934. 
W 1936 zawarł związek małżeński. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk jego oddział został rozbity, a on powrócił do domu. 12 IV 1942 wstąpił w szere-
gi LSB do oddziału Wojciecha Janczyka „Kosy”, przyjmując pseud. „Buna”. W 1944 wstąpił do 
partyzanckiego oddziału Kazimierza Wątróbskiego „Sępa”, gdzie był z-cą komendanta II sekcji. 
8 II 1945 wraz z całą grupą partyzantów, złożył broń w nowosądeckim PUBP i wskutek różnych 
nacisków, został funkcjonariuszem UB jako referent gminny GUBP w Kobylem-Gódku. Od  
1 VI 1945 awansował na kierownika GUBP w Kobylem-Gródku. 15 II 1946 został zwolniony ze 
służby za sprzyjanie PSL i wyjechał na Ziemie Zachodnie do Bogdaszowic w pow. wrocławskim, 
gdzie objął gospodarstwo rolne. [ZKRPiBWP NS, G 41/180; Marcin Kasprzycki, Ludzie bezpieki w powiecie Nowy 
Sącz. Obsada Powaitowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/ Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Nowym Sączu w latach 1945–1956, Kraków 2009, s. 78]

GALICA STANISŁAW, ur. 30 III 1913, Biały Dunajec, pow. nowotarski, s. Wawrzyń-
ca i Marii Cudzich; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał w domu, 
pomagając rodzicom w gospodarstwie. Powołany w III 1934 do służby wojskowej w 2 psp  
w Sanoku, którą zakończył we IX 1935 Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez., w czasie, 
których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk o Przemyśl, dostał się do niewoli niem. Osadzony w tamtejszym obozie 
przejściowym, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy 
zbiegł 25 IX, po czym powrócił do domu. Przez cały okres okupacji jak i w latach późniejszych 
trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, G 740]

GALICA WINCENTY, ur. 29 X 1916, Zakopane, s. Wincentego i Marii Ustupskiej; plut. 
pchor., lekarz medycyny. Ukończył szkołę powszechną w Poroninie. Absolwent zakopiańskie-
go gimnazjum. Służbę wojskowa rozpoczął 30 IX 1938 na Dywizyjnym Kursie Podchorążych 
Rezerwy przy 4 psp w Cieszynie. Po jej ukończeniu skierowano go 22 VII 1939 na praktykę do 
1 psp i tam zastał go wybuch wojny. Z tą chwilą mianowany d-cą 1 plutonu w 5 ks, po czym 
wyruszył na front. Podczas walk w okolicach Lwowa, dostał się do niewoli sow. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd trzykrotnie uciekał. 1 X podczas obławy w lasach grybowskich, 
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wpadł w ręce Niemców. Osadzony w obozie przejściowym w Nowym Sączu, skąd wysła-
no go do stalagu Lamsdorf. W czasie podróży do miejsca przeznaczenia zbiegł w okolicach 
Mszany Dolnej, po czym powrócił do domu. Przystąpił do tworzenia komórki Organizacji 
Orła Białego w Poroninie. Tu od I 1940 działał w ruchu oporu pod pseud. „Pokrzyk” jako 
kurier-łącznik na trasie Zakopane–Kraków–Warszawa, prowadził także punkt przerzutowy 
w Poroninie. Pracował równocześnie w zakładzie kuśnierskim. Aresztowany 11 VIII 1941  
w Poroninie, po wpadce dwóch przeprowadzanych wcześniej przez granicę inżynierów, któ-
rzy ze Słowacji postanowili na własną rękę wrócić o kraju. Został oskarżony o przynależność 
do podziemnej organizacji i osadzony w gestapowskim więzieniu „Palace”. Po przesłucha-
niach przewieziony do Tarnowa, skąd 23 III 1942 wywieziono go do KL Auschwitz (nr obo-
zowy 27164). Stąd niespełna 3 miesiące później przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen  
(nr obozowy 274), a później do KL Sachsenhausen (nr obozowy 51241). Tam 3 V 1945 od-
zyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Ci powierzyli mu kwatermistrzo-
stwo w obozie dla osób wysiedlonych w Spakenburgu, po czym 13 IV 1946 powrócił do kraju.  
W latach 1946-1952 studiował medycynę na UJ i Akademii Medycznej w Krakowie. Jako jej 
absolwent rozpoczął pracę w krakowskim Instytucie Onkologii, a następnie w Pogotowiu 
Ratunkowym. Po powrocie do Zakopanego był radiologiem do 1979, po czym odszedł na 
emeryturę. Był twórcą wielu inicjatyw społecznych. Był współzałożycielem Związku Podhalan  
a w latach 1973–1976 jego prezesem. W roku 1993, wspólnie z Marianem Polaczykiem i Wła-
dysławem Szepelakiem, urządził w willi „Palace” Muzeum Walki i Męczeństwa Palace Katow-
nia Podhala. Odzn.: Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajo-
wej, Krzyżem Oświęcimskim oraz: „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”, a także „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 21 V 2010 i spoczywa 
na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPIBWP NS, G przen. 96]

GALIŃSKI TADEUSZ, por. rez. We IX 1939 adiutant d-cy 2 k. bON „Gorlice”, z którym 
wyruszył na front do Koniecznej. Jego dalsze dzieje są nieznane. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 30;  
A. Jarosz, 65 lat temu, „Tygodnik Gorlicki”, nr 25/2003; KSp, s. 217; relacja Kazimierza Gubały]

GAŁĘZIOWSKI JÓZEF, ur. 9 III 1906, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Kunegundy; plut. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał do 1920 przy 
rodzicach. W 18 roku życia przyjęto go do Miejskiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, skąd rok 
później przeszedł do Zarządu Wodnego. W V 1925 podjął pracę w krynickiej Straży Pożarnej, 
skąd 15 III 1928 powołano go do służby wojskowej w 1 kckm 2 psp w Sanoku. Po okresie uni-
tarnym przydzielony do pracy w kuchni, a następnie wysłany do szkoły podoficerskiej. Jako jej
absolwent w stopniu kpr., otrzymał przydział do kgosp w swoim pułku. Stamtąd też 20 IX 1929 
przeszedł do rez. i rozpoczął pracę w nowosądeckim Zarządzie Wodnym. W 1932 odbywał  
6-tygodniowe ćwiczeniami w 3 kckm 1 psp, a 2 lata później tamże na stanowisku kucha-
rza. W czasie tych ostatnich awansował do stopnia plut. Po zawarciu związku małżeńskiego  
w V 1935, został pracownikiem nowosądeckiej straży nocnej. Ponownie zawezwany do 1 psp  
w 1937 na 4 tygodnie z przydziałem do k. podoficerskiej, 2 miesiące później ponownie znalazł 
się w nowosądeckim pułku, tym razem na 21 dni, podczas których uczestniczył w kursie obsługi 
dział ppanc. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy wraz z plutonem ppanc. Podczas walk dostał się w miejscowości Prusach k. Lwowa 
do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, i wyruszył w stronę domu. Zatrzymany  
w Przeworsku przez patrol niem. żandarmerii i osadzony w miejscowym obozie przejścio-
wym. Wywieziony do stalagu II B Hammerstein (nr jeńca 8803/II B), a 14 VI 1940 do do oflagu 
II E Neubrandenburg i wreszcie 23 II 1941 do oflagu II A Prenzlau (nr jeńca 2311/II A). Z tego 
ostatniego wysłano go do Norwegii, gdzie pracował przy kopaniu rowów obronnych. Przewie-
ziony w 1943 ponownie do oflagu II A, gdzie w IV 1945 odzyskał wolność, w czasie ofensywy 
wojsk sow. Po powrocie do kraju w V 1945, podjął pracę w nowosądeckiej Zawodowej Straży 
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Pożarnej, skąd w 1960 przeszedł na rentę z powodu nabytej w obozie choroby reumatycznej oraz 
kłopotów z ciśnieniem krwi. Udzielał się w pracy społecznej. Był między innymi przewodniczą-
cym budowy nowej szkoły podstawowej, która otrzymała później nr 4. Odzn. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, odznaką „Za Za-
sługi dla Województwa Krakowskiego”. Zm. 26 VII 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, G 45/129; APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1243]

GAŁUSZKA EDWARD, zam. w Krynicy; szer. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica”, bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są nieznane. [SGNS, Zg 43/46]

GAŁYŹNIAK ANDRZEJ, ur. 1 IX 1902, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Ja-
reckiej; szer. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front 
pod Hutę. W czasie walk 18 IX w Dąbrowicy został ciężko ranny od wybuchu pocisku. Andrzej po 
wycofaniu się żołnierzy dawał jeszcze znaki życia, oddychał. Po jakimś czasie porucznik z kilkoma 
żołnierzami poszedł na to miejsce, a po powrocie porucznik i żołnierze powiedzieli, że pogrzebali go 
wraz z pięcioma innymi poległymi. [ADT, LK XXIV, Akta parafii Kruźlowa; relacja Józefa Fydy (cytat)]

GAMOŃ JÓZEF, ur. 28 VIII 1913, Mokra Wieś, pow. nowosądecki, s. Karola i Anny 
Bodziony; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Anną Błaszczyk 
9 II 1938, wspólnie pracowali na roli. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Lima-
nowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Przesunięty do Piwnicznej, 
gdzie wraz z oddziałem zajął pozycje bojowe. Podczas pierwszych walk przygranicznych, 
został ranny w prawą rękę. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, skąd po wyleczeniu 
wywieziono go do przymusowych prac w Rzeszy. W rodzinne strony powrócił w 1945. Tu 
wobec braku możliwości poszerzenia areału swojej ziemi uprawnej, wyjechał w 1954 na 
Ziemie Zachodnie, gdzie objął gospodarstwo. Pracował tam do 1976, po czym zakupił wła-
sną nieruchomość w Kobylance. Po przesiedleniu nadal pracował na roli. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 26 X 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. 
[ZKRPiBWP NS, G 216/579; APK, UW II Deklaracje...]

GANCARCZYK ANTONI, ur. 1 II 1902, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Marii Ba-
nach; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w III 1924 do służby wojskowej w 5 psp w Przemyślu, skąd 
skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu przeszedł do II b. tegoż pułku 
stacjonującego w Samborze, skąd w X 1925 odszedł do rez. Rok później zawezwano go na 
ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Po ich ukończeniu zawarł związek małżeński  
i zamieszkał u żony, gdzie wspólnie pracowali w gospodarstwie. Ponownie powołano go  
w szeregi wojska 1928 tym razem na 4 tygodnie do nowosądeckiego pułku. Zmob. 26 VIII 
1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej, jako d-ca 
plutonu. Podczas walk pod Krosnem, po okrążeniu oddziału, dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11947/XVIIA), skąd 20 IV 1940 przewie-
ziono go do stalagu VI A Düren. Na wiadomość o śmierci żony i braku opieki nad 3 nieletnimi 
dziećmi otrzymał 30 VIII 1942 przepustkę 20-dniową, w celu uregulowania wszystkich spraw 
rodzinnych. W obliczu zastałej sytuacji, nie powrócił już jednak więcej do stalagu. Aresztowa-
ny w 1944 przez policję za niewywiązywanie się z kontyngentów i umieszczony na przeciąg  
8 tygodni w nowosądeckim obozie karnym. W VII 1944, w czasie niem. obławy na partyzan-
tów, został postrzelony podczas ucieczki z domu w lewą stopę. Nie wyleczona rana dokuczała 
mu do końca życia. Była ona również powodem przekazania gospodarstwa synowi w 1973. 
Zm. 1 XII 1981 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, G 55/111]

GANCARCZYK JÓZEF, zam. w Zalesiu, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. w VIII 1939  
do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po 
przybyciu na miejsce wyruszył wraz z 1 k. na front. Tam też 18 IX dostał się do niewoli sow.  
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w Turce, z której zbiegł i wraz z Piotrem Gancarczykiem i Antonim Dudą powrócił do domu. 
Innych danych brak. [Świadek Piotra Gancarczyka]

GANCARCZYK PIOTR, ur. 17 I 1914, Zalesie, pow. limanowski, s. Szymona i Marii 
Faron; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W latach 1930-1939 należał do ZMW „Wici”, a od 1934 do 
PSL. Jako jego czołowy działacz brał udział w rozruchach chłopskich, za co był ścigany przez 
policję. Powołany 5 IV 1937 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, którą pełnił od IX 1937 do 
III 1939 w 1 k. odwodowej 26 b. KOP „Żytyń”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz 
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wyruszył 
na front wraz z 1 kckm, jako amunicyjny. Podczas walk dostał się w Turce do niewoli sow.,  
z której zbiegł. Podczas okupacji, a także w latach późniejszych trudnił się rolnictwem.  
W czasie wojny w oddziale partyzanckim poległo jego dwóch braci. [ZKRPiBWP NS, G 63; Książecz-
ka wojskowa nr 0762177; SPL, Ns IV 11/58; świadek zaginięcia Michała Wierzyckiego]

GANCARCZYK WOJCIECH, ur. 20 III 1906, Jastrzębie, pow. limanowski, s. Jana  
i Marii Tomczyk, żonaty; plut. rez. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, z powodu bie-
dy w rodzinie, zmuszony był przerwać naukę i pracować u zamożnych gospodarzy. Powołany  
19 X 1928 do służby wojskowej w 2 ks 3 psp w Bielsku, którą ukończył 10 III 1930 jako sanita-
riusz. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński, trwający zaledwie 2 lata z powodu śmierci 
ż. Ponownie ożenił się w 1936 i zamieszkał w Obidzy, gdzie trudnił się rolnictwem. Zawezwa-
ny 20 X 1938 na ćwiczenia wojskowe do 8 ks 1 psp, w czasie których, uczestniczy w operacji 
„Zaolzie”. 10 III 1939 ponownie znalazł się w tym pułku na 4 tygodnie. Zmob. 27 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki jako sanitariusz. 
Podczas walk w Wiśniowej k. Myślenic dostał się 7 IX do niewoli niem. Po schwytaniu Niemcy 
chcieli mnie rozstrzelać. Zamknęli na chwilę do wiejskiej kuźni, gdzie było już trzech polskich 
żołnierzy, oraz 36 gospodarzy cywilów jako zakładnicy. Wszystkich nas mieli rozstrzelać. Jednak 
po uwzględnieniu mojego protestu, oficer niemiecki przekazał nas jako jeńców do wywiezienia 
do obozu jenieckiego, a tych 36 cywilów zwolnił. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeniecki 3312/XVIIA), a następnie w stalagu V A Ludwigsburg), skąd 22 V 1940 przenie-
siono go do stalagu V C Wildberg. Stąd 5 X 1940 zwolniony i po otrzymaniu statusu robotnika 
cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac rolnych w Simmozheim. W czasie ich wy-
konywanych nabawił się obustronnej przepukliny. Jednak szpital w pobliskim mieście, który 
notabene wkrótce zbombardowało aliancie lotnictwo, nie chciał go operować. Swoją decyzję 
argumentował potrzebami toczącej się wojny. Po wkroczeniu wojsk amerykańskich przebywał  
w terminie od 25 VI do 2 VII 1945 w ich lecznicy, gdzie dokonano odwlekanej operacji, po 
czym 25 XI 1945 powrócił do kraju. Odzn. „Medalem Wolności i Zwycięstwa 1945”. Zm. 1 VI 
1982 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, G 65/124; Książeczka wojskowa nr 118819]

GARBACZ FRANCISZEK, ur. 18 I 1906, Waksmund, pow. nowotarski, s. Bartłomieja 
i Marii Orawiec; kpr. rez., rolnik. Ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej. Służbę woj-
skową pełnił w latach 1928-1930 prawdopodobnie w 1 psp. Zmob. 23 VIII 1939 do 1 psp 
i przydzielony pod dowództwo Mieczysława Dudzińskiego do k. żywnościowej. Z chwi-
lą wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk dostał się 28 IX w Lasach Janowskich 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł z początkiem  
X 1939. Po powrocie do domu trudnił się rolnictwem. Równocześnie wstąpił do Konfede-
racji Tatrzańskiej, gdzie był dziesiątkowym. Aresztowany 28 VIII 1943 przez zakopiańskie 
gestapo i poddany pierwszemu przesłuchaniu w waksmundzkiej szkole. Przewieziony do 
nowotarskiego więzienia, a następnie do więzienia Montelupich w Krakowie, skąd wywiezio-
no go do KL Plaszow. Tu umieszczono go w Polen Block 54 i nadano nr obozowy 9197 Polko 
178a. Wobec zbliżającej się ofensywy sow. przeniesiono go 23 IX 1944 do Bytomia i zatrud-
niono w kopalni węgla. Tam też doczekał wolności. Po powrocie do domu pracował przez 
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 5 miesięcy jako milicjant na posterunku w Łopusznej. Po rezygnacji z tego zajęcia, przeszedł 
w VI 1945 do pracy w tartaku w Nowym Targu, a następnie Waksmundzie. Zm. 11 XII 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Waksmundzie. [ZKRPiBWP NS, G 67/398]

GARBACZ JÓZEF, kpr. służby stałej. Członek orkiestry 1 psp, grający na kornecie.  
W czasie działań wojennych przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, 
skąd zbiegł i przedostał się do odtwarzanego we Francji WP. Po jej klęsce ewakuowany do 
Anglii. Innych danych brak. [Relacja Mieczysława Kurczaby]

GARDOŃ JÓZEF, ur. 24 I 1908, Piwniczna (Obidza), s. Marcina i Marii Lampart, żonaty, 
do 1939 miał 2 dzieci; st. strz., rolnik. Ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, po czym 
pozostał w domu pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Służbę wojskową pełnił 
od 15 III 1930 do IX 1931 w 4 ks 1 psp. Po przejściu do rezerwy odbył w 1934 trzytygodniowe 
ćwiczenia w macierzystej jednostce. 27 II 1935 zawarł związek małżeński z Anną Gumulak,  
z którą miał 7 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. 
Podczas walk o Lwów, po wydostaniu się z okrążenia przekroczył 19 IX granicę węgierską. 
Internowany w obozie Komárom, a od 20 I 1940 w obozie Sárvár, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. Niebawem też związał się z podziemiem. Wobec groźby aresztowania wstąpił w VIII 
1944 do 1 psp AK, z przydziałem do 4 plutonu 9 k. Zm. 13 IX 1959 w nowosądeckim szpitalu 
i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej [ZKRPiBWP NS, G 10/340]

GARGAS ANTONI, ur. 25 X 1910, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Kunegundy 
Witowskiej; plut. rez., rolnik. Jego ojciec poległ w 1914 jako żołn. austriacki. Po ukończeniu 4 klas 
szkoły powszechnej pozostał przy matce, pomagając jej w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1932 do 
służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, skąd 1 X 1932 skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej
ukończeniu 1 III 1933 i awansie na kpr., został d-cą drużyny. W takim też charakterze przeszedł 
15 IX 1933 do rez. Zawezwany 12 VIII 1934 na ćwiczenia wojskowe, podczas których awansował 
do stopnia plut. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do 
miejsca jej koncentracji w Rytrze jako obsługa ckm. Przesunięty do Piwnicznej, gdzie brał udział 
w przygranicznych starciach ze Słowakami. Podczas walk dostał się w Tarnopolu do niewoli 
sow. Po rozbrojeniu odzyskał wolność, po czym wyruszył w stronę domu. Zatrzymany w drodze 
przez patrol niem. i osadzony w obozie przejściowym Łańcut, celem wywiezienia do stalagu. 
Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł w okolicach Bochni i z końcem X 1939 powrócił do 
Biegonic. Tu został wybrany komendantem tamtejszej OSP. W 1942 z inicjatywy Michała Barana 
wstąpił w szeregi AK, przyjmując pseud. „Ostrew”. Przez całe życie pracował jako rolnik. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Biegoni-
cach. [ZKRPiBWP NS, G 74/287; świadek Jana Adamczyka, Władysława Śmiałka]

GARGAS STANISŁAW, ur. 29 XII 1912, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Kune-
gundy Witowskiej; plut. rezerwy, rolnik. Gdy miał 2 lata jego ojca powołano do służby wojsko-
wej w armii austriackiej i wysłano na front w Karpatach, gdzie poległ. W tej sytuacji ciężar wy-
chowania 3 dzieci spadł na matkę. Ona też posyłała go do szkoły powszechnej, po ukończeniu, 
której rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Zawodowej w Starym Sączu. Tej jednak ze wzglę-
dów finansowych nie ukończył, zaliczając jedynie 2 klasy. Wobec niemożności kontynuowania 
edukacji, pomagał matce w prowadzeniu gospodarstwa. Powołany 2 XI 1933 do służby wojsko-
wej w plutonie łączności 5 psk w Tarnowie, po czym 20 X 1934 przeniesiono go do kadry 5 k. 
Szkoły Łączności V b. telegraficznego w Krakowie. Następnie 15 V 1935 powrócił do macierzy-
stej jednostki, skąd 15 IX 1935 odszedł do rez. Po powrocie do domu pracował nadal w rolnic-
twie. Zawezwany 7 X 1938 na ćwiczenia rez. do 5 psk w Dębicy, które zakończył 2 XI. Wcielony  
w V 1939 w szeregi ON i wysłany 1 VI 1939 na 4-tygodniowe przeszkolenie wojskowe, w cha-
rakterze instruktora łączności. Zmob. 18 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na 
front pod Hutę k. Krynicy, jako łącznościowiec. Podczas walk został ranny w prawą nogę, gdy 
budował linię telefoniczną. Niedługo później w Lasach Janowskich, podczas nieprzyjacielskiego 
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nalotu, eksplodująca bomba dotkliwie go pokaleczyła. Równocześnie jeden z odłamków, który 
uderzył go w głowę, spowodował wstrząśnienie mózgu. W takim stanie dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w szpitalu polowym, który opuścił 6 X 1939. Po powrocie do domu leczył 
się nadal. Następnie trudnił się rolnictwem, a od 1945 wspólnie z ż. prowadzili własne gospo-
darstwo. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 10 XI 1990 i spoczywa na 
cmentarzu w Biegonicach. [ZKRPiBWP NS, G 459/362; tamże, Koło Miejskie Nowy Sacz poz. 139]

GARGAS WAWRZYNIEC, ur. 17 V 1919, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Wawrzyńca  
i Julii Banach; szer., robotnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”,  
z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Jego wrześniowy szlak, a także później-
sze losy są nieznane. Po zakończeniu wojny pracował jako rolnik indywidualny, a następnie  
w Zrzeszeniu Plantatorów Buraka Cukrowego, oddział Nowy Sącz. Zm. 21 XI 1993 i spoczywa 
na cmentarzu w Biegonicach. [Relacja Eugeniusza Szewczyka i córki Anny Saraty]

GARGULA STANISŁAW, ur. 16 II 1905, Lipnica Wielka, pow. nowosądecki, s. Wincen-
tego i Marii Szufryn; szer. rez., rolnik. Ukończył jedynie 3 klasy szkoły powszechnej, z powodu 
braku nauczyciela, którego powołano do wojska austriackiego. Mając 12 lat rozpoczął trwa-
jącą 10 lat pracę zarobkową u zamożnych gospodarzy. Powołany w 1927 do służby wojskowej  
w 3 psp w Bielsku, skąd po wstępnym przeszkoleniu został przekazany do b. KOP. Po przejściu 
do rez. w 1929 rozpoczął pracę w miejscowym dworze jako robotnik rolny. W XI 1935 zawarł 
związek małżeński. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył do miejsca koncentracji 
II b. w Uhryniu. Z chwilą wybuchu wojny oddział przemaszerował do Marcinkowic, skąd 
pociągiem udał się na front do Limanowej. W skutek groźby oskrzydlenia, wycofał się do No-
wego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Swój udział w wojnie obronnej zakoń-
czył w Lasach Janowskich, skąd po rozbiciu oddziału, wyruszył w stronę domu. Zatrzymany  
w drodze przez niem. patrol i osadzony w obozie przejściowym Strzyżów, skąd po tygodnio-
wym pobycie zbiegł. W okresie okupacji, a także po jej zakończeniu pracował jako rolnik. Zm. 
13 XI 1990 i spoczywa na cmentarzu w Lipnicy Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, G 472/363]

GARNCARCZYK WOJCIECH, ur. 16 VII 1910, Zalesie, pow. limanowski, s. Jakuba  
i Apolonii Pawlik; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu pionierów 1 psp, z którym 
wyruszył na front. W II połowie IX 1939, po rozproszeniu oddziału znalazł się w rejonie Do-
liny niedaleko granicy węgierskiej, którą zamierzał przekroczyć. Realizując ten zamiar, wraz  
z grupką żołnierzy wyruszył ok. godz. 18 w kierunku zachodnim. Po przejściu ok. 100 me-
trów, oddział dostał się w huraganowy ogień zamaskowanego w lesie nieprzyjacielskiego km.  
W wyniku jego ostrzału poniósł śmierć na miejscu. [SONS, T 10/45]

GARWOL JÓZEF, ur. 7 II 1901, Gaboń, pow. nowosądecki, s. Józefa i Anny Wyrostek; 
kpr. rez. Związek małżeński zawarł 19 XI 1929 z Józefą Gromalą, z którą miał 6 dzieci. Zmob. 
25 IX 1939 do 2 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, po czym wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Podczas walk przekroczył w nieznanych okolicznościach granicę państwową. 
Internowany w węgierskim obozie, skąd w 1940 zbiegł i powrócił do domu. Tu też w XII 1943, 
po zaprzysiężeniu przez Józefa Kurowskiego pseud, „Zapałka”, wstąpił w szeregi BCh, gdzie 
służył pod pseud. „Gronik”. Aresztowany przez Niemców 2 XII 1944 w czasie antypartyzanc-
kiej obławy w Gaboniu i osadzony w nowosądeckim więzieniu, gdzie 31 XII 1944 poniósł 
śmierć podczas przesłuchania. [ZKRPiBWP NS, Gp 12/514; „Rocznik Sądecki”, t. 14, s. 649]

GASZCZYK JAN WŁADYSŁAW, ur. 6 V 1907, Nowy Sącz, tam zam., ul. Poprzeczna 38, 
s. Jana i Marii Ciuły, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wy-
ruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1243; APŚM, 
Księga chrztów, t. 10, s. 436]

GAWEŁ WOJCIECH, ur. 15 II 1916, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Woj-
ciecha i Rozali Kozłeckiej; strz., rolnik. Ukończył szkołę powszechną, po czym pozostał przy 
rodzicach pomagając im w pracach gospodarskich. Powołany w III 1938 do służby wojskowej 
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w kckm 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front, jako woź-
nica taczanki. Podczas walk dostał się 15 IX  do niewoli niem. w okolicach Janowa. Osadzony  
w stalagu III B Fürstenberg (nr jeńca 1010), skąd 29 VI 1940 zwolniony, przeniesiony na sta-
tus robotnika cywilnego i skierowany do przymusowych prac rolnych w Teupitz. W czasie 
ich wykonywania kilkakrotnie pobity do nieprzytomności przez Niemców, nabawił się zaniku 
pamięci. Wolność odzyskał 2 II 1945 w wyniku ofensywy wojsk sow., po czym pieszo powrócił 
do domu. Tu do końca życia pracował na roli. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. 
Zm. i spoczywa na cmentarzu w Krościenku. [ZKRPiBWP NS, G 88/148]

GAWLIK IGNACY, ur. 22 VIII 1910, Zabełcze k. Nowego Sącza, s. Jana i Anny, żo-
naty; strz. rez., robotnik. W wieku 10 lat został osierocony, a jego wychowaniem zajęła się 
mieszkająca w Łazach Biegonickich ciotka Rozalia Wójcik. Ona też zadbała o jego wykształ-
cenie. Powołany 6 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą pełnił do 20 IX 1932. Wcielony  
w V 1939 w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. 
„Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk 
o Lwów utracił słuch, na skutek eksplodującego w pobliżu artyleryjskiego pocisku. Tam też 
dostał się do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym powrócił do domu.  
W okresie okupacji pracował na roli. Po jej zakończeniu jako robotnik, był zatrudniony  
w kilku zakładach pracy. Na emeryturę odszedł w 1975. Zm. w IV kwartale 1998 i spoczywa 
na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, G 702/648]

GAWLIK LEON, ur. 2 II 1906, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Kazimierza i Julii Kuny; 
strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 23 X 1927 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, 
skąd został przeniesiony 28 III 1928 do b. KOP „Wołyń”. Do rez. przeszedł 22 X 1929. Po 
powrocie do domu pracował w gospodarstwie, a od 1935 był zatrudniony jako pomocnik 
szybowy w firmie poszukiwania nafty i gazu w Gorlicach. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gor-
lice”, z którym wyruszył na front w rejon Magury Małastowskiej. Po bitwie w Krościenku, 
wycofywał się do Sokala, a następnie 21 IX przekroczył granicę państwową. Internowany  
w obozie węgierskim, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Tam praco-
wał niewolniczo przy wykopie stawu o wymiarach 150 × 100 metrów. Na prośbę dyrektora 
Zakładu Wydobycia Ropy w Gorlicach, zwolniono go w VI 1940 z niewoli. Po powrocie do 
domu kontynuował uprzednio wykonywane zajęcie, nieprzerwanie do 1971, po czym od-
szedł na emeryturę. Zm. 13 IX 1988 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS, 
G 451/301, tamże Koło Gorlice, Zmarli, t. 2, poz. 204]

GAWLIK STANISŁAW, ur. 11 XII 1900, Lipinki, pow. gorlicki, tam zam., s. Jakuba i Marii 
Staniszewskiej; strz. rez., robotnik. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach, do niewoli sow. Wywieziony 
do obozu w Ileckim rejonie (obwód czekałowski), gdzie pracował w tamtejszym sowchozie im. 
Stalina. Utonął lub został utopiony podczas kąpieli w stawie 14 lub 15 VII 1943 i pogrzebany na 
tamtejszym cmentarzu. [SGGor., Zg 15/48]

GAWLIK STEFAN, ur. 27 VII 1907, Męcina, pow. limanowski, s. Władysława i Marii 
Król; plut. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 X 1928 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszy-
nie, którą ukończył 8 III 1930. Zawezwany 3 lata później na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do 
1 psp, które powtarzał cyklicznie w latach: 1936 (przez 4 tygodnie), 1938 (6 tygodni; udział  
w operacji „Zaolzie”), V 1939 (2 tygodnie). W 1937 zawarł związek małżeński z Ludwiką 
Gawlik. Zmob. 27 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku 
Tylmanowej. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji po-
wrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych pracował w swoim 
gospodarstwie. Począwszy od 1971 był zatrudniony jako dozorca w Spółdzielni Inwalidów  
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w Nowym Sączu, skąd w 1977 odszedł na rentę. Zm. 14 VIII 1985 i spoczywa na cmentarzu  
w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, G 440/205]

GAWRON ANTONI, ur. 6 X 1909, Żmiąca, pow. limanowski, s. Grzegorza i Heleny Au-
gustyn, żonaty; strz. rez., robotnik. Pochodził z 13-osobowej rodziny. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej, pracował wraz z rodzicami na roli. Powołany w III 1932 do służby wojskowej w 8 ks 
1 psp, skąd przeniesiono go we IX 1932 do 1 k. 26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. przeszedł 10 III 1934, 
po czym zawarł związek małżeński i zamieszkał u ż. w Jaworznej, zajmując się rolnictwem. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Zakrzówek, a następnie Kraków, skąd zbiegł  
i 20 X 1939 powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych praco-
wał na roli. Po wkroczeniu wojsk sow. na teren Limanowszczyzny w 1945, odbudowywał most 
kolejowy w Tymbarku. Zm. 30 XII 1985. [ZKRPiBWP NS, G 99/216; Książeczka wojskowa nr C 0763994]

GAWRON JAN, ur. w 1915, zam. w Bukowcu; strz. W służbie wojskowej od III 1938  
w 1 psp w plutonie łączności, podczas której brał udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu 
wojny wyruszył na front, niestety jego żołnierski szlak jest nieznany. Prawdopodobnie w 1945 
wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie zm. [Relacja Jana Chramęgi]

GAWRON WŁADYSŁAW, ur. 18 II 1915, Maruszyna, pow. nowotarski, s. Wojciecha 
i Antoniny Staszak; strz., robotnik. Prawdopodobnie nie chodził do szkoły. Powołany 28 III 
1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, w czasie, której wybuchła wojna. Tuż przed jej 
nastaniem wyruszył na front w rejon Śnietnicy. Podczas walk pod Libuszą dostał się 7 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków i skierowany do pracy w tamtejszych 
kamieniołomach, skąd zbiegł i przez 2 lata się ukrywał. Po powrocie do domu pracował jako 
rolnik w swoim gospodarstwie do 1963. Następnie został zatrudniony w Nowotarskich Zakła-
dach Przemysłu Obuwniczego, skąd 1 III 1975 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. w IV kwartale 
1992. [ZKRPiBWP NS, G 689/512]

GAWROŃSKI EMIL, ur. 15 IV 1909, Jastrząbka Stara, pow. dębicki, s. Tomasza i Marii 
Śmiałek; st. strz. rez., elektromonter. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej, rozpoczął naukę zawodu elektromontera w tarnowskiej Szkole Rzemieślniczej. 
Powołany 24 IV 1932 do służby wojskowej w 16 pp Tarnów, którą ukończył 4 X 1933. Po przej-
ściu do rez. podjął pracę w wyuczonym zawodzie, przy budowie zapory w Rożnowie. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 18 IX do niewo-
li niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, celem wywiezienia do stalagu. W czasie 
transportu jeńców do Rzeszy zbiegł 2 X 1939 w Woli Rzędzińskiej, wyskakując z jadącego 
pociągu, przedostał się do domu, po czym powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Po 
zawarciu związku małżeńskiego z Anną Pikiel w XII 1942, zamieszkał w Marcinkowicach. 
Tam pracował w jej gospodarstwie. Począwszy od 1962 został robotnikiem w szkółce drzew le-
śnych w Marcinkowicach Rejonu Dróg Wodnych w Nowym Sączu. Następnie przeniósł się do 
Nadleśnictwa Stary Sącz, skąd odszedł na emeryturę. Zm. 1 I 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, G 441/664]

GAWROŃSKI FILIP, ur. 25 IV 1904, Obidza, pow. nowosądecki, s. Józefa i Anny Tobiasz; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w prowadze-
niu własnego gospodarstwa. W obliczu panującej biedy zmuszony był najmować się do pracy  
u zamożnych gospodarzy. Był również robotnikiem leśnym dokonującym wyrębu drzew. Służ-
bę wojskową pełnił w latach 1926-1927 w 1 psp, gdzie ukończył szkołę podoficerską. Po przej-
ściu do rez. zawarł w 1928 związek małżeński z Genowefą Dominik i przeniósł się do Jazowska. 
Tam zatrudniono go w Fabryce Mebli Giętych Michała Adera. Rok później wyjechał do Francji, 
gdzie znalazł pracę przy wydobyciu rudy żelaza. Po 3-letnim pobycie za granicą powrócił do 
domu i kontynuował pracę u Adera. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą 
wyruszył na front. Podczas wrześniowych zmagań dostał się 18 IX w Stanisławowie do niewoli 



186

sow. Osadzony w obozie NKWD Krzywy Róg (obwód dniepropetrowski) i wysłany do kopalni 
rudy żelaza. Wywieziony 3 VI 1940 do Siewżełdorłagu NKWD (obwód Komi), gdzie budo-
wał linię kolejową. Odesłany 17 VII 1941 2 transportem ze stacji Mieżog do obozu NKWD 
w Juży (obwód iwanowski), skąd po zwolnieniu z niewoli wyjechał 3 IX 1941 do powstającej 
Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Wraz z nią udał się na Bliski Wschód. Po przejściu  
15 IX 1941 pod brytyjskie dowództwo, skierowano go na przeszkolenie wojskowe do Libanu, 
a następnie do Egiptu. W późniejszym okresie brał udział w walkach we Włoszech, po czym  
2 V 1945 wyjechał do Wielkiej Brytanii. Tutaj 13 IX 1946 wstąpił do Polskiego Korpusu Po-
siłkowego, służąc w nim do 12 VII 1947. Po demobilizacji powrócił do kraju, gdzie jednak nie 
mógł nigdzie dłużej zagrzać miejsca, ze względu na jego służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie. W końcu w 1949 został robotnikiem w Rejonie Dróg Wodnych w Nowym Sączu, 
skąd też w 1968 odszedł na emeryturę. Odzn. brytyjskimi: „The War Medal 1939-1945”, „The
Italy Star”, „The Defence Medal”. Zm. 28 XI 1995 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPi-
BWP NS, G 493/551; Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych poz. 103176]

 GAWROŃSKI JERZY, ur. 12 II 1908, Tulce, pow. poznański, s. Roberta i Emmy Grie-
ger; ppor. rez. Po ukończeniu w 1924 szkoły powszechnej w Tulcach, uczył się w Seminarium 
Nauczycielskim w Rogoźnie Wielkopolskim., gdzie w 1929 zdał maturę. Od VIII 1929 do VIII 
1930 odbywał służbę wojskową w b. Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 7a w Śremie. Ćwicze-
nia wojskowe odbył w 61 pp w Bydgoszczy. Od jesieni 1930 pracował jako nauczyciel w szko-
le powszechnej w Chwałowicach k. Rybnika. Po obowiązkowych ćwiczeniach aplikacyjnych  
w 4 psp w Cieszynie w 1932, awansował 1 I 1933 do stopnia ppor. rez. piechoty. W ślad za tym 
otrzymał przydział mobilizacyjny do 4 psp, podlegając ewidencyjnie PKU w Pszczynie. Działał 
w harcerstwie. W VIII 1939 prowadził obóz harcerski szczepu ZHP Chwałowice w Gdyni. Po 
powrocie do miejsca zamieszkania zabezpieczał akta i sprzęt organizacyjny, a także tworzył 
struktury przyszłego szczepu w Chwałowicach. Zmob. 28 VIII 1939 do macierzystej jednostki 
i przekazany do OZ w Nowym Sączu. Tu też wraz z 2 kmarsz 1 psp wyruszył na front w kierun-
ku Łącka. Swój żołnierski szlak zakończył na linii Sanu. W końcu IX 1939 przekroczył granicę 
węgierską. Internowany w obozie w Györ, gdzie brał udział w organizowaniu służby informa-
cyjnej i propagandowej. W X 1939 zgłosił się do dyspozycji Naczelnika Organizacji Harcerzy 
ZHP inż. Z. Trylskiego, który organizował na Węgrzech obóz harcerski i szkołę dla młodzieży 
polskiej. Gawroński był współtwórcą szkół polskich w Siklós i Somlószőllős. Następnie oddał 
się do dyspozycji służb specjalnych WP w Budapeszcie, z zamiarem powrotu do kraju i pod-
jęcia pracy konspiracyjnej. W V 1940 odbył przeszkolenie w Budapeszcie poczym otrzymał 
propozycję przerzutu na teren Wielkopolski, gdzie pod nazwiskiem Robert Grieger miał zor-
ganizować siatkę wywiadu ZWZ. W połowie VI 1940 przekroczył granicę i powrócił do oku-
powanego kraju, przywożąc materiały konspiracyjne do Okręgu ZWZ w Krakowie. Miesiąc 
później pod swym rodowym nazwiskiem przybył do Poznania. Tu w II 1941 podjął pracę za-
wodową w poznańskim browarze w Kobylepolu, a także rozpoczął działalność konspiracyjną 
w ZWZ. Próba nawiązania łączności z Ośrodkiem Wywiadu w Wiedniu, zakończyła się jednak 
niepowodzeniem. Natomiast udał się na początku 1942 kontakt z K. Latanowiczem pseud. 
„Konrad” i wkrótce został mianowany komendantem Obwodu ZWZ-AK Poznań-Powiat.  
W ramach działalności konspiracyjnej przeprowadzał rozmowy scaleniowe z przedstawicie-
lami różnych grup konspiracyjnych na podległym terenie, które wprowadzał do AK. Organi-
zował placówki terenowe. Aresztowany 5 V 1943 w Poznaniu przez gestapo. Po ciężkim śledz-
twie w Domu Żołnierza w Poznaniu, więziony w Forcie VII. Został skazany 2 III 1944 przez 
hitlerowski sąd w Poznaniu na karę 5 lat obozu karnego o zaostrzonym rygorze. Więziony był 
w Rawiczu i w Griebo nad Łabą (Wittenberga). Po odzyskaniu wolności w V 1945 powrócił 
do kraju i podjął pracę zawodową w dziale aprowizacyjnym Rybnickiego Okręgu Węglowe-
go. W obawie przed aresztowaniem przez milicyjne organa ścigania, wyjechał w 1948 wraz  
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z rodziną do Gorzowa Wielkopolskiego i tam osiadł się na stałe. Pracował w Centrali Rybnej. 
Zatrzymany 6 XII 1962 przez funkcjonariuszy SB i postanowieniem Prokuratury Wojewódz-
kiej w Zielonej Górze uwięziony pod zarzutem sabotażu gospodarczego i zniesławienia władz 
PRL. Skazany przez sąd PRL na 15 lat więzienia, przetrzymywany był w ZK Rawicz. W 1974 
ze względu na stan zdrowia został urlopowany z więzienia. 11 XI 1980 uzyskał prawa komba-
tanckie. Działał w NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej w Gorzowie Wlkp. Odzn.: 
Krzyżem AK, dwukrotnie Medalem Wojska, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Był żonaty z Marią Świerk, z którą miał 4 dzieci. W konspiracji awansowany do stopnia por. 
rezerwy. Zm. 11 IX 1992 w Gorzowie Wielkopolskim i pogrzebany na tamtejszym cmentarzu 
komunalnym. [Rocznik oficerski rezerw 1934; M. Woźniak, Encyklopedia Konspiracji Wielkopolskiej, Poznań 1998; 
Informacja z USC Gorzów Wlkp.]

GAZDA FRANCISZEK, ur. 27 II 1918, Męcinka (Jedlicze-Męcinka), pow. krośnieński,  
s. Andrzeja i Anny Wolińskiej; kpr. W służbie wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Podczas walk zaginął i był poszukiwany w 1940 
przez PCK. [APK, PCK 24, Poszukiwani, poz. 40]

GAŹDZIAK MIKOŁAJ, ur. 16 X 1915, Kluszkowce, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Marii 
Kuruc; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodarstwie. 
Począwszy od 1936 pracował w kamieniołomach andezytu w Kluszkowcach. Powołany 7 III 
1938 do służby wojskowej w 1 psp, w trakcie której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem 
wyruszył na front do Uścia Ruskiego. Podczas wrześniowych zmagań przekroczył w niezna-
nych okolicznościach granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie Peresznye, skąd 
po 6 dniach pobytu zbiegł i 27 IX powrócił do domu. W czasie okupacji pracował na roli 
oraz przymusowo woził drzewo z lasu. Począwszy od 1955 został ponownie pracownikiem 
kamieniołomów w Kluszkowcach, by w 1969 przejść do Nowotarskich Zakładów Przemysłu 
Skórzanego. Stamtąd też w 1975 odszedł na rentę. Zm. 14 II 1992 i spoczywa na cmentarzu  
w Kluszkowcach. [ZKRPiBWP NS, G 442/494]

GĄDEK BOLESŁAW, ur. 24 XII 1901, Stryszów, pow. wadowicki, s. Franciszka i Wik-
torii Łaban, żonaty; st. sierż. służby stałej. Służbę wojskową rozpoczął w XI 1918 w 4 pp 
Legionów w Krakowie i wraz z nim wyruszył na odsiecz Lwowa. W trakcie tych walk 7 II 
1919 jako obserwator, dostał się w Białogórze k. Kamieniobrodu do niewoli ukraińskiej. 
Umieszczony w obozie jenieckim, gdzie ciężko zachorował na zapalenie płuc i dur brzusz-
ny. Z tą chwilą został przekazany 6 VI 1919 na leczenie do polskiego szpitala. Po jego za-
kończeniu przydzielony do kadry zapasowej pułku w Kielcach, skąd jako rekonwalescent 
został zwolniony do rez. i skierowany na dalszą kurację. Ponownie powołany 22 IV 1922  
w szeregi wojska, celem odbycia służby w 2 Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach. Po jej 
zakończeniu pozostał w wojsku jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy. Prze-
niesiony 25 VI 1927 do 1 psp i mianowany instruktorem w plutonie pionierów. Rok później 
po zdaniu egzaminów administracyjno-biurowych podjął pracę w administracji pułku. Tu 
też 9 VI 1938 ukończył kurs eksternistyczny z zakresu 6 klas gimnazjum. Z chwilą wybu-
chu wojny wyruszył na front do Grybowa. Po walkach pod Bolechowem, zakończonych 
rozbiciem oddziału, przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Ráckeve, 
a następnie w Nógrádverőce, skąd zbiegł i 23 XI 1939 przybył do Francji. Tu 3 dni później 
został podoficerem administracyjnym w pułku szkolnym stacjonującym w Coëtquidan. Po 
klęsce Francji wraz z polskimi lotnikami został przewieziony z portu Saint-Jean-de-Luz do 
angielskiego Liverpoolu, a stąd wysłano go do Szkocji. Przeniesiony 6 VIII 1944 do pracy 
w Oddziale Administracji Rezerw i Uzupełnień Sztabu Naczelnego Wodza, gdzie służył do 
10 IV 1947. Po powrocie do kraju 12 VII 1947 podjął pracę w gorlickiej rafinerii. Rozkazem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 XII 1958 awansowano go do stopnia ppor. Odzn.: 
Brązowym Krzyżem Zasługi, „The War Medal 1939–1945” i „Medalem Wojska”. Zm. 2 XI 
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1978 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, G 27/13; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmar-
li członkowie 1973-1986, t. 1, poz. 34]

GĄDEK MICHAŁ, ur. 13 VII 1916, Rożnów, pow. nowosądecki, s. Józefa i Agaty Ryb-
skiej; strz., elektromonter. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Począwszy od 15 X 1935 rozpoczął pracę w firmie „Zapory i Ro-
boty Hydrauliczne Towarzystwo Polsko–Francuskie Sp. z o.o.”, wznoszącej w Rożnowie zaporę 
wodną. Powołany 1 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na 
front w składzie 1 kckm w rejon Uścia Ruskiego. Podczas walk dostał się pod Jasłem do niewoli 
niem. Osadzony w którymś z obozów przejściowych (Gorlice?), celem wywiezienia do stalagu. 
W czasie transportu zbiegł, po czym powrócił do Rożnowa. Podczas okupacji ponownie pra-
cował na zaporze, jako wiertacz zastrzyków betonowych. Zabrany 5 VIII 1944 z domu przez 
niemiecką żandarmerię z nakazem przymusowej pracy i skierowany do wznoszenia umocnień 
polowych na pobliskich wzgórzach. Roboty te kontynuował do wkroczenia wojsk sow. Po za-
kończeniu okupacji znalazł zatrudnienie w Państwowym Kierownictwie Budowy Zbiornika 
w Rożnowie, skąd 1 IV 1952, po ukończeniu kursu elektrycznego, został przeniesiony do Ze-
społu Elektrowni Wodnych w Rożnowie. Stamtąd też odszedł na emeryturę. Odzn.: Złotym 
Krzyżem Zasługi i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 17 VIII 1988 i spoczywa 
na cmentarzu w Rożnowie. [ZKRPiBWP NS, G 118/299]

GĄDEK STANISŁAW, ur. 28 IV 1913, Roztoka Ryterska, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Katarzyny Pawlik; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował w lasach hr. Stadnic-
kiego, a od 1930 w ryterskim tartaku. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w kckm 1 psp, 
którą zakończył 15 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 
sądeckiej kmarsz przy 4 psp w Cieszynie. Stamtąd też rozpoczął swój wojenny szlak. Podczas 
walk dostał się w Tomaszowie Lubelskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, 
skąd po 2-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował  
w leśnictwie. Po jej zakończeniu wyjechał do Rudy Śląskiej, skąd jednak po 9 miesiącach po-
wrócił z powodu ważnych względów rodzinnych. Niebawem też osiedlił się w połemkowskim 
gospodarstwie w Jastrzębiku, gdzie trudnił się rolnictwem. Zm. 4 VII 1982 i spoczywa na 
cmentarzu w Jastrzębiku. [ZKRPiBWP NS, G 406/139]

GĄDEK WŁADYSŁAW, ur. 16 III 1907, Jelna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Marii 
Górowskiej; strz. rez., rolnik. Z powodu trudnych warunków materialnych rodziny, ukończył 
jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, po czym pracował na roli. Powołany 2 XI 1928 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą następnie kontynuował do 2 XI 1930 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 
15 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się 
za Duklą do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice skąd zbiegł i powrócił 
do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w XII 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, G 537/308]

GĄSIENICA-MAKOWSKI ANDRZEJ, ur. 19 XI 1906, Murzasichle lub Poronin, pow. 
nowotarski, s. Jana i Marii Pierzgi; sierż. rez., leśnik. Po ukończeniu zakopiańskiego gimna-
zjum, pozostawał na utrzymaniu rodziców. Powołany w 1928 do służby wojskowej w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty 5a przy 4 psp w Cieszynie, po ukończeniu której odbywał 
3-miesięczne przeszkolenie na kursie żandarmerii wojskowej w Grudziądzu. Po przejściu 
do rez. pracował w leśnictwie, skąd powoływano go na przeszkolenia wojskowe. Zmob.  
28 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front kierunku Tylma-
nowej, jako d-ca plutonu żandarmerii. Swój udział w wojnie obronnej zakończył w Gródku 
Jagiellońskim, skąd po rozbiciu oddziału otrzymał rozkaz przebicia się na Sanok i powrotu 
w rodzinne strony. Po jego wykonaniu rozpoczął 12 X 1939 działalność kuriersko-przerzu-
tową do Węgier, pokonując tę trasę do Budapesztu 7 razy. Zgodnie z rozkazem przełożonych 
przedostał się z końcem II 1940 do Francji, gdzie poddany został 4-miesięcznemu specjali-
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stycznemu przeszkoleniu. Po jego ukończeniu otrzymał rozkaz powrotu do kraju. W czasie 
jego wykonywania zatrzymała go 20 VI 1940 słowacka policja i przekazała w ręce zakopiań-
skiego gestapo. Osadzony w ich katowni „Palace”, skąd wysłano go do krakowskiego więzie-
nia Montelupich. Stamtąd zaś transportem 8 X 1940 został wywieziony do KL Auschwitz 
(nr obozowy 5654). Za drutami przebywał niespełna 4 lata, bowiem 14 VI 1944 w czasie 
transportu do innego obozu, udało mu się zbiec. Po powrocie w rodzinne strony wstąpił 
do 9 k. 1 psp AK, przyjmując pseud. „Janosik”. Brał udział w licznych akcjach partyzanc-
kich w takich jak: likwidacja 30-osobowej grupy żołnierzy niem. na polanie pod Turbaczem,  
w wysadzeniu pociągu na trasie Pyzówka–Lasek na przełomie X i XI 1944, czy rozbiciu ko-
lumny samochodowej wiozącej amunicję 28 XII 1944. Po zakończeniu działań wojennych 
powrócił do pracy w leśnictwie, skąd przeszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Czynu Bojowego PSZ na Za-
chodzie, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939” oraz odznaką „Zasłużony Działacz ZIW”. Zm. 26 X 1997 i spoczywa na cmentarzu  
w Szczawnicy. [AKZKRP Szczawnica, k. 361-367; APNS, ASSK 5, teczka 103]

GĄSIENICA MIKOŁAJCZYK JAN, ur. 24 XII 1916, Zakopane, s. Jana i Karoliny; kpr. rez., 
monter telekomunikacyjny. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął praktykę masarską 
w zakładzie rzeźniczym Czeczutka. Powołany 31 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp i skiero-
wany 6 VII 1938 do szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent w stopniu st. strz., został z-cą d-cy 
drużyny w 7 ks. Po awansie na kpr. w V 1939 mianowano go jej d-cą. Z chwilą wybuchu wojny 
wyruszył wraz z wojskiem na front w rejon Grybowa. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 
pod Lwowem, gdzie 20 IX na rozkaz dowództwa zatopił broń i podjął udaną próbę wydostania 
się z okrążenia. Po powrocie do domu pracował w tartaku Fundacji Kórnickiej na tzw. „Zwie-
rzyńcu” przy ul. Chałubińskiego w Zakopanem. Po zakończeniu okupacji był do 1960 pracowni-
kiem Elektrowni Miejskiej. Następnie przeszedł do tamtejszego Urzędu Telekomunikacyjnego, 
na stanowisko montera. W czasie wypadku w 1972 poważnie uszkodził rękę, po czym przeszedł 
na rentę inwalidzką. Odzn.: „Krzyżem Grunwaldu” i „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. 
Zm. 10 X 1997 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, G 410/603]

GĄSIENICA MIKOŁAJCZYK WŁADYSŁAW, ur. 24 XII 1916, Zakopane, s. Jana i Ka-
roliny Chyc Olesiak; strz., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę 
w 3-letniej Wieczorowej Szkole Zawodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywając jedno-
cześnie praktykę w zakładzie stolarskim. Po powrocie do Zakopanego pracował w wyuczo-
nym zawodzie. Powołany 22 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie, której wybuchła 
wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front, aczkolwiek jego wrześniowy szlak jest nieznany. 
W okresie okupacji, a także w latach późniejszych pracował w swoim zawodzie. W latach 
1950-1953 był pracownikiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zakopanem, 
a następnie Zakopiańskiej Wytwórni Nart (1953-1968), zaś od 1968 był konserwatorem  
w Sanatorium Nauczycielskim. Zm. 10 X 1990 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. 
[ZKRPiBWP NS, G 396/369]

GĄSIENICA ROJ JAN, ur. w 1921, Zakopane; strz. Jako członek WFiPW, powołany  
15 VIII 1939 do służby wartowniczej, strzegącej obiektów o znaczeniu strategicznym w okoli-
cach Zakopanego. Z chwilą wybuchu wojny, wraz z 30 kolegami pod dowództwem por. Oczki, 
wyruszył w stronę Krakowa. Po dojściu do Chabówki brał udział w obronie tamtejszego 
wiaduktu, po czym kontynuował marsz w kierunku Tokarni. Tam napotkali płk. Stanisława 
Maczka ze swoją brygadę zmechanizowaną, który nakazał zameldować się wszystkim w 1 psp. 
Wykonując rozkaz dotarli do Rabki-Zaryte skąd wyruszyli pociągiem towarowym do Nowe-
go Sącza. Przejazd odbywał się przy nieustannym ostrzale nieprzyjacielskiego lotnictwa. Po 
przybyciu na miejsce skierowano go do obrony przeciwlotniczej miasta, gdzie służył do 5 IX. 
W obliczu podchodzenia nieprzyjacielskich wojsk pod Nowy Sącz, został wraz z kolegami 
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przewieziony do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, pełnił służbę patrolową. 
Około 15 IX wraz z oddziałem wojska wyruszył w kierunku Lwowa, a następnie ku południo-
wej granicy kraju. W czasie owego przemarszu 6 dni później, po całonocnej bitwie z nacjonali-
stami ukraińskimi, a następnie otoczeniu jego oddziału w Tłumaczu przez wojska sow., dostał 
się do niewoli. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 2-tygodniowym pobycie, jako 
małoletni został zwolniony, po czym powrócił do domu. [Relacja Stanisława Poradzisza]

GĄSIENICA SOBCZAK WŁADYSŁAW, ur. 19 VIII 1911, Zakopane, s. Jana; plut. rez., 
rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im w prowa-
dzeniu gospodarstwa. Powołany 10 III 1933 do służby wojskowej, którą ukończył 17 IX 1934. 
Zawezwany w VI 1939 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 5 pac w Krakowie. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do sądeckiej kmarsz przy 4 psp w Cieszynie. Wraz 
z nią walczył w obronie Bielska, po czym wycofywał się w kierunku wschodnim. Podczas 
walk pod Przemyślem jego oddział został rozbity, a on wraz z innymi żołnierzami przekroczył 
granicę państwową. Internowany w którymś z obozów rumuńskich, skąd zbiegł i 28 I 1940 
powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych trudnił się rolnic-
twem. Udzielał się również w ruchu spółdzielczym. Odzn.: „Medalem za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Zm. 10 VIII 1996  
i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, G 639/604]

GĄSIOR FRANCISZEK, ur. 23 I 1922, Dobra, pow. limanowski, s. Józefa i Marii; szer. 
Ukończył szkołę powszechną. Jako członek „Strzelca” został powołany w V 1939 w szeregi 
ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, 
z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Przeszedł z oddziałem szlak bojowy, a podczas 
walk o Lwów ranny w głowę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu, skąd wywie-
ziono go w 1940 na roboty przymusowe w rolnictwie do Tiefenbach, które porzucił (?) w 1943. 
Aresztowany w 1944, przebywał w więzieniu w Stuttgarcie, skąd 1 III 1944 został wysłany 
do KL Dachau. Wolność odzyskał 29 IV 1945, po czym powrócił do domu. Zm. 29 XII 1997  
i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZIW Limanowa, Kartoteka nr 21; baza danych: straty.pl]

GĄSIOROWSKI FRANCISZEK, sierż. Prawdopodobnie we IX 1939 szef k. w bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front. Ciężko ranny w czasie wycofywania się z pozycji pod 
Tylmanową. Przewieziony do Rytra, gdzie zm. 5 IX, po czym pogrzebano go na miejscowym 
cmentarzu. [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 355]

GELLER SZYMON, ur. 2 II 1911, Nowy Sącz, tam zam., ul. Żywiecka 8, kawaler; szer. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS, AmNS 
357, Poszukiwani żołnierze, s. 1244]

GERLACH JAN, ur. 25 X 1914, zam. w Grodnie, ul. Listkowskiego 1; kpr. Żołn. 1 psp.  
W czasie walk otrzymał postrzał w miednicę. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 Jarosław, 
gdzie był leczony. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 276]

GERMAK Z., szer. rez. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. Innych danych brak. [H. Malinow-
ski, Powiat gorlicki..., s. 38]

GETERCH WŁADYSŁAW, ur. w 1910, Sękowa, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 21 IX do 
niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a następnie w stalagu V B Vil-
lingen. Przeniesiony do stalagu V C Wildberg, skąd 18 IX 1944 został przekazany do stalagu  
XII A Limburg. Innych danych brak.

GĘBAROWSKI ALEKSANDER, ur. w 1915, zam. w Olszynach, pow. gorlicki; strz. Żołn. 
ks 1 psp. W VIII 1939 przeniesiony do kgosp, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. 
[Świadek w sprawie Bronisława Ryndacha]

GĘSIKOWSKI BOLESŁAW, strz.(?). W VIII 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojen-
nych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie Oranki, 
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skąd w drodze wymiany jeńców został w XI 1939 przekazany stronie niem. Przebywał w stala-
gu IX C Bad Sulza. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, G 382]

GIBA JÓZEF, ur w Łącku. pow. nowosądecki, s. Michała; kpr. Z chwilą wybuchu II woj-
ny ochotniczo wstąpił w szeregi WP z przydziałem do 1 psp. Wraz z nim wyruszył na front, 
walcząc po Wołyń, gdzie dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim w Kijowie, 
skąd zbiegł i przedostał się do Lwowa. Tu przebywał w klasztorze oo. bernardynów. W XI 1939 
w czasie przejścia do Przemyśla został przekazany Niemcom i osadzony w tamtejszym przej-
ściowym obozie jenieckim. W czasie transportu do stalagu, zbiegł w Katowicach i wraz z Wik-
torem Plechtą powrócił do Łącka. Po krótkotrwałym pobycie w domu wraz z kolegami udał 
się w kierunku południowej granicy państwa. Po jej przekroczeniu przez Czechy, przeszedł 
do Węgier, a następnie Jugosławii, skąd dotarł do Francji. Tu w 1939 ukończył szkołę średnią 
w Grenoble. Następnie wstąpił w III 1940 w szeregi WP, z przydziałem do oddziału kawalerii 
konnej, z którą wyruszył na front. W czasie czerwcowych walk, dostał się do niewoli niem.  
i został osadzony w obozie w południowej Francji (rząd Vichy), z którego zbiegł w V 1943.  
W czasie przekraczania granicy hiszpańskiej został aresztowany za jej nielegalne przekrocze-
nie. Po odzyskaniu wolności, przez Portugalię dotarł do Gibraltaru, skąd łodzią podwodną do-
stał się do Anglii. W Szkocji skończył podchorążówkę z przydziałem do 1 DP gen. S. Maczka. 
Wraz z nią wylądował w Normandii. W czasie przeprawy pod Axel (Belgia) został ranny, po 
czym przeszedł 8-miesięczne leczenie szpitalne. Po powrocie do zdrowia dostał przydział do  
II Korpusu WP w Anglii. W tym też czasie królowa Wielkiej Brytanii udekorowała go 3 me-
dalami oraz wręczyła nominację na por. armii angielskiej. Po demobilizacji w 1948 pracował 
jako manager w londyńskim hotelu, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1951, 
gdzie był biznesmenem. [ANNS, Kombatanci, Łacko, t. 68]

GIBADŁO WŁADYSŁAW, ur. 4 IX 1910, Przenosza, pow. limanowski, s. Józefa i Fran-
ciszki Mrozek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzi-
com w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Powołany 6 IV 1932 do służby wojskowej w 2 psp  
w Sanoku, którą zakończył 10 IX 1933. Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykony-
wanego zajęcia. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod 
Przemyślem dostał się do niewoli niem., z której zbiegł. Zatrzymany w czasie drogi powrotnej 
do domu w Jarosławiu i umieszczony w tamtejszym obozie przejściowym. Po krótkotrwałym 
pobycie w nim, ponownie zbiegł i powrócił w rodzinne strony. W czasie okupacji przymusowo 
zwoził drewno z lasów do tartaku w Porębie Wielkiej, a następnie w okresie od 28 II do 4 IV 
1944 do tartaku w Kamienicy. Zabrany 2 tygodnie później do kopania okopów, gdzie przeby-
wał do I 1945. Po zakończeniu wojny pracował kolejno: w kolejnictwie (od VIII 1947 do 1 XII 
1948), w Zarządzie Drogowym (od 1 III 1949 do 15 VI 1951), tartaku, a w końcu w Spółdzielni 
„Meblomet” w Mszanie Dolnej (od 19 VII 1950 do 31 XII 1958). Następnie przez kolejnych  
10 lat zwoził drewno do mszańskiego tartaku. Zm. w IV kwartale 1999 i spoczywa na cmenta-
rzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, G 609/688]

GIEŁCZYŃSKI ANDRZEJ, ur. 28 XII 1913, Nowy Targ, tam zam., s. Andrzeja i Ka-
tarzyny Bednarskiej; ppor. rez. Absolwent z 1931 Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego  
w Nowym Targu. Służbę wojskową pełnił w Szkole Podchorążych Piechoty przy 4 psp w Cie-
szynie. W 1937 odbył kurs techników melioracji w Krakowie. W 1938 zmobilizoweany brał 
udział w operacji „Zaolzie” w ramach 21 DP. Po przejściu do rez. był kierownikiem budowy 
odcinka drogowego w Pieniążkowicach. Zmob. w VIII 1939 na d-cę 3 plutonu do 2 kckm  
1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk pod Birczą, w obliczu groźby dostania się puł-
kowego sztandaru w ręce wroga, 14 IX przełożeni podjęli decyzję o przewiezieniu go do OZ 
21 DPG w Brzeżanach. W składzie 3-osobowego pocztu znalazł się i on, jako wyróżniający 
się oficer. Według otrzymanych dyrektyw miał bezwzględnie ominąć Lwów od północy i do-
piero na wschód od niego skierować się dalej na południe do Brzeżan. Niebawem też w towa-
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rzystwie strz. i podoficera wyruszył bryczką w drogę. Czy wykonał powierzone mu zadanie, 
nie wiadomo. Bowiem pomimo powojennych poszukiwań pułkowego znaku, nigdy go nie 
odnaleziono, podobnie zresztą jak i dwóch członków pocztu. Natomiast nazwisko oficera wid-
nieje w wykazie jeńców przetrzymywanych w obozie w Kozielsku, a następnie rozstrzelanych  
w Lesie Katyńskim. Świadczy to, że dostał się on w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. 
Odnalezienie ppor. wśród ofiar NKWD zaprzecza wcześniejszej lansowanej tezie, mówiącej  
o jego przypuszczalnej śmierci w czasie nieprzyjacielskiego bombardowania, gdy wykonywał 
zadanie. [Z1P, s. 112, (Aneks, s. 120-122); GNLK, s. 28; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 121; P1P, s. 106, 114, 120; J. Tucholski, 
Mord w Katyniu, s. 107; KSp]

 GIENIEC JAN, ur. 20 VIII 1900, Mystków, pow. nowosądecki, s. Wawrzyńca i Marii 
Bochenek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostawał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. W 18 roku życia został wcielony w szeregi armii 
austriackiej, po czym trafił prawdopodobnie na front włoski. Po zakończeniu działań wo-
jennych i powrocie do kraju, wstąpił w szeregi WP. Brał udział w wojnie polsko–ukraińskiej,  
a następnie polsko–bolszewickiej. Do rez. przeszedł w 1923, po czym trudnił się rolnictwem. 
W 1927 zawarł związek małżeński. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk dostał się 19 IX pod Lwowem do nie-
woli niem. Osadzony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeniecki 13741/IV A), a następnie w stalagu 
IX C Bad Sulza, skąd po zwolnieniu 1 X 1941, i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, skiero-
wano go do dyspozycji Arbeitsamtu w Sangerhausen. Tu postawiony przed komisją lekarską, 
która stwierdziła jego nieprzydatność do pracy, co skutkowało jego powrotem do domu. Przez 
całą okupację, a także w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. 10 III 1985 i spoczy-
wa na cmentarzu w Mystkowie. [ZKRPiBWP NS, G 555/197]

GIENIEC JAN, ur. 28 XI 1901, Mystków, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny Majoch; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął pracę u zamożnych gospo-
darzy. Powołany w 1923 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po okresie unitarnym przeniesiono 
go do 11 b. KOP Ostróg. Po jej zakończeniu w 1925 zawarł związek małżeński z Agnieszką  
i zamieszkał w Kamionce Wielkiej. Tu pracował w Kamieniołomach PKP, a następnie w tarta-
ku parowym. Wcielony w VIII 1939 do Pomocniczej Służby w Policji Państwowej i przydzie-
lony do posterunku w Łącku. Z chwilą wybuchu wojny został wcielony w szeregi 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
II C Greifswald, a następnie stalagu XIII B Weiden (nr jeńca 350/XII B), skąd przekazany do 
pracy roli w Sarnow i Anklam. Po odzyskaniu wolności, powrócił 10 XII 1945 do kraju i osie-
dlił się we wsi Antoniny (pow. chodzieski), obejmując 4-hektarowe gospodarstwo. Po 5 latach  
w bardzo trudnych warunkach gospodarowania, przekazał ów areał na skarb państwa, po 
czym pracował jako dozorca w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Szamocin. W la-
tach 1956-1960 wykonywał tę samą funkcję w mleczarni w Margoninie, a w latach 1961-1966  
w Państwowym Domu Dziecka. Po przejściu na emeryturę powrócił w 1967 do Kamionki Wiel-
kiej. Zm. 5 II 1993 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, G 473/506]

GIENIEC STANISŁAW, ur. 5 II 1913, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Jana i Stefanii 
Kruczek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Po ukończeniu 18 lat rozpoczął pracę jako robotnik na stacji 
PKP Kamionka Wielka. Powołany 5 III 1937 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, którą ukończył 
20 IX 1938 jako zwiadowca. Kilka dni później ponownie zawezwany do macierzystej jednostki, 
z którą brał udział w operacji „Zaolzie” jako taśmowy, w szeregach 6 ks. Zmob. 25 VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front jako woźnica. Podczas walk dostał się pod Tomaszowem 
Lubelskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, a następnie Łańcut, 
celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu kolejowego do Rzeszy, zbiegł w okolicach 
Tarnowa. Po powrocie do domu podjął uprzednio wykonywaną pracę. W 1947 po zawarciu 
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związku małżeńskiego z Janiną Laskosz, objął połemkowskie gospodarstwo w Królowej Ruskiej 
(obecnie Królowej Górnej). Z powodu złego stanu zdrowia przekazał je w 1979 synowi Janowi. 
Zm. w II 1992 i spoczywa na cmentarzu w Królowej Polskiej. [ZKRPiBWP NS, G 612/441]

GIL JAN, ur. 16 V 1915, Szaflary, pow. nowotarski, s. Sebastiana i Marii Skwarek; st. strz.
Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w pracy na roli. Powołany 10 III 1938 
do służby wojskowej w 1 psp, skąd skierowano go 10 IX 1938 do Szkoły podoficerskiej w Cie-
szynie. Po jej ukończeniu 16 III 1939 i awansie na st. strz., powrócił do macierzystej jednostki. 
Tuż przed wybuchem wojny przeniesiony wraz z sądecką kmarsz do Cieszyna, skąd rozpoczął 
swój wojenny szlak. Podczas walk ciężko ranny, dostał się do niewoli niem. w Starym Dzikow-
cu. Umieszczony 7 X w jarosławskim szpitalu, który opuścił w I 1940 jako inwalida. Po po-
wrocie do domu zawarł w 1943 związek małżeński i utrzymywał się z pracy na roli. Począwszy 
od 1957 był zatrudniony jako strażnik przemysłowy w Nowotarskich Zakładach Przemysłu 
Skórzanego, skąd w 1976 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. w III kwartale 2002 i spoczywa na 
cmentarzu w Szaflarach. [ZKRPiBWP NS, G 447/793]

GIL PIOTR, ur. w 1913, zam. w Łosiu, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie wrześniowych walk był ranny i przebywał  
w jarosławskim szpitalu. Jego dalsze dzieje są nieznane. [APK, PCK, Lista..., szpital Jarosław, poz. 87]

GIL WŁADYSŁAW, ur. 27 X 1907, Knurów, pow. nowotarski, s. Bartłomieja i Anny Dyr-
czun; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał ojcu w gospodarstwie. Po-
wołany 11 III 1929 do służby wojskowej w 1 psp, po czym 11 XI 1930 odszedł do rez. Związek 
małżeński zawarł 15 VII 1936 z Ludwiką Bartyczek, z którą miał 2 dzieci. Zmob. w VIII 1939 
do macierzystej jednostki i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łąc-
ka, jako strzelec ckm. Pod naporem nieprzyjacielskiej ofensywy wycofał się do Nowego Sącza, 
a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk, dostał się 18 IX w Dolinie do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu II A Neubrandenburg (nr jeńca 20568/IIA), skąd 8 VIII 1940 po 
zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wysłany do przymusowych prac 
rolnych. W czasie ich trwania nabawił się choroby żołądka. Umieszczony w szpitalu, gdzie 
komisja lekarska uznała go za niezdolnego do dalszej pracy. Po powrocie do domu w dalszym 
ciągu się leczył, równocześnie pracując na roli. Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 1 IX 1993. [ZKRPiBWP NS, G 152/455]

GIZA JAKUB, ur. 14 IV 1905, Piekiełko, pow. limanowski, s. Wojciecha i Anny Kor-
deczki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły ludowej w swojej miejscowości, pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 X 1926 do służby wojskowej, którą 
zakończył 4 III 1928. Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. Po 
zawarciu w 1932 związku małżeńskiego z Julią Wątrobą, pracował we własnym gospodarstwie. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył koło Przemyśla, gdzie pozostałej przy życiu grupce ok. 15 
żołnierzy dowodzący nimi porucznik rozkazał powrócić do domu. W okresie okupacji trudnił 
się rolnictwem. Począwszy od 1947 pracował w Państwowym Tartaku Tymbark, a następnie 
w Powiatowej Budowlanej Spółdzielni Pracy, noszącej następnie nazwę Zakładu Budownictwa 
Mieszkalnego. W 1954 powrócił ponownie do rolnictwa. Zm. 4 X 1979 i spoczywa na cmenta-
rzu w Nowym Rybiu. [ZKRPiBWP NS, G 63/45; relacja córki Anny Polak]

GIZA JAN, ur. 13 XI 1896, Konary, pow. tarnowski, zam. w Nowym Sączu, ul. Zygmun-
towska 25, żonaty, miał 1 dziecko; sierż. rez. Brał udział w I wojnie światowej, w szeregach ar-
mii austriackiej. Po jej zakończeniu został żołn. WP. Uczestnik wojny z Rosją Sowiecką. We IX 
1939 wstąpił ochotniczo w szeregi 1 psp, gdzie otrzymał przydział do bw 1 psp. Innych danych 
brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1244]

GIZA JAN, ur. 30 I 1909, Łososina Górna, pow. limanowski, s. Andrzeja i Anny Odzio-
mek; kpr. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 5 IV 1931 w 4 psp w Cieszynie, skąd 5 II 
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1932 został skierowany do szkoły podoficerskiej przy 5 b. telegraficznym w Krakowie, skąd 
w stopniu st. strz., powrócił 9 VII 1932 do macierzystej jednostki, gdzie powierzono mu 
dowództwo drużyny w plutonie łączności. Na tym też stanowisku 25 VII 1932 awansował 
na kpr., po czym 18 IX przeszedł do rez. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front jako d-ca drużyny w plutonie łączności. W czasie wojennych zmagań 19 IX po rozbiciu 
oddziału, przekroczył w Siankach granicę węgierską. Internowany w obozie Sárvár, skąd zo-
stał zabrany 15 VIII 1940 do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Po 8-dniowej kwarantannie, 
wywieziony do Krakowa, gdzie odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. W I 1943 
wstąpił w szeregi AK, gdzie służył jako łącznik pod pseud. „Radło”. [ZKRPiBWP NS, G 158; relacja 
Walentego Mrozka]

GIZICKI JAN, ur. 8 V 1912, Sucha Struga, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Pu-
stułki; strz. rez., rolnik. Ukończył kurs dla analfabetów w szkole powszechnej w Barcicach,  
a następnie pracował w gospodarstwie swojego dziadka w Woli Kroguleckiej. Bywał również 
zatrudniony dorywczo w lasach hr. Stadnickiego. Powołany 1 III 1934 do służby wojskowej 
w 1 ks 1 psp, którą ukończył 1 IX 1935. Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykony-
wanej pracy. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, w trakcie 
których brał udział w operacji „Zaolzie”. Ponownie wcielono go do macierzystego pułku  
5 VIII 1939, tym razem na 2 tygodnie. Zmob. 24 VIII 1939 do II b. 1 psp, po czym wyru-
szył do miejsca jego koncentracji w Łabowej. Wobec groźby przerwania frontu w Msza-
nie Dolnej, przemaszerował wraz z oddziałem do Marcinkowic, skąd koleją przewieziono 
ich na front do Limanowej. Tu jednak w obliczu zagrożenia oskrzydleniem, wycofał się do 
Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk dostał się 22 IX  
w okolicach Przemyśla do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu pra-
cował na roli. W IV 1940 wstąpił w szeregi BCh, używając pseud. „Kasia”. Jako żołn. drużyny  
w Woli Kroguleckiej współpracował z oddziałami leśnymi por. Władysława Lewickiego „La-
winy” i por. Józefa Chebdy „Sietniaka”. W latach 1945-1967 piastował funkcję sołtysa. Zm.  
w III kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, G 163/491; Książeczka 
wojskowa nr C 0758306]

GIZICKI STANISŁAW, pochodził z Przysietnicy, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Brał udział w walkach w Piwnicznej, Jazowsku i na Winnej Górze. 
Podczas późniejszej batalii dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Sulzbach. 
Innych danych brak. [Świadek Jana Kowalika]

GIZICKI STANISŁAW, ur. 24 IV 1904, Przysietnica, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii 
Tokarczyk; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1925-1926 w art. Zmob. w VIII 1939 
do ktab 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach 
do niewoli niem. w Otyni. Osadzony w stalagu XII A Limberg, a następnie kolejno przebywał  
w stalagach: V E Mühlhausen (nr jeńca 21025), przeniesiony 31 I 1942 do stalagu V D Strassburg, 
a 1 VI 1942 do stalagu V C Malschbach, skąd później do stalagu V B Villingen. Z tego ostatniego 
trafił do kopalni węgla „Baden”, gdzie odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. 
Po powrocie do kraju 20 X 1945, piastował społecznie urząd sołtysa. W latach 1955-1958 był 
przewodniczącym GRN w Przysietnicy, a w latach 1968-1971 przewodniczącym GRN w Starym 
Sączu. Zm. 15 VIII 1980 i spoczywa na cmentarzu w Przysietnicy. [ZKRPiBWP NS, G 164/89]

GIZOWSKI STEFAN, zmob. w VIII 1939 do 1 psp z przydziałem do ktab, z którą wy-
ruszył na front. W X 1939 był poszukiwany przez rodzinę w „Gońcu Krakowskim”. [„Goniec 
Krakowski”, nr 6 z 1939]

GLET, imię nieznane, kpr. We IX 1939 żołn. plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył 
na front w okolice Grybowa, jako d-ca drużyny. Podczas walk pod Krosnem, po zaginięciu 
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por. Berlinga, objął po nim dowództwo. Wykonując rozkazy swoich przełożonych, wraz z po-
wierzonym mu oddziałem przekroczył granicę węgierską i został internowany. Jego dalsze losy 
są nieznane. [Relacja Antoniego Ligasa, Stanisława Koziela, Macieja Noworolnika]

GŁĄB JAN, ur. 9 VIII 1902, Korzenna, pow. nowosądecki, s. Piotra i Urszuli Kasprzyk; 
szer. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. W wieku 18 lat wstąpił w szeregi ZMW „Wici”. Powołany do służby 
wojskowej w 4 psp, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do KOP-u. Powołany w 1938 na ćwi-
czenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
W czasie wrześniowych walk ranny dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd po 
2,5-letnim pobycie został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po powrocie do domu leczył 
się i pracował w swoim zawodzie. W dniu 9 X 1950 wybrany został z-cą sołtysa w Korzennej. 
[APNS, Gromada Korzenna, t. 18; Akta osobowe sołtysów, s. 371]

GŁĄB TADEUSZ, ur. 18 XI 1905, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Antoniny Woźniak; strz. 
rez., urzędnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej oraz 3-letniej szkoły wydziałowej, roz-
począł w 1925 pracę w Spółdzielni Rolno-Handlowej „Zagon” w charakterze praktykanta.  
W tym też czasie ukończył roczny kurs księgowości w warszawskiej szkole Ignacego Seku-
łowicza. Powołany w 1927 do służby wojskowej, której jednak nie ukończył z powodu trud-
nej sytuacji materialnej rodziny (reklamowany jako jej jedyny żywiciel). Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Podczas wrześniowych zmagań dostał się 18 IX w Stanisławowie do niewoli sow. Osadzony  
w obozach NKWD Starobielsk, a następnie Kozielsk, skąd w drodze wymiany jeńców prze-
kazano go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeniecki 
22025/XIII A), skąd po zwolnieniu 25 VI 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac. Tam też odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk 
alianckich. Po powrocie do kraju był zatrudniony w Krakowskim Przedsiębiorstwie Produkcji 
Leśnej „Las” w charakterze magazyniera, a następnie kierownika skupu. Stamtąd też odszedł  
w 1971 na emeryturę. Zm. 19 IX 1979 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Są-
czu. [ZKRPiBWP NS, G 127/38; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1244]

GŁĄBIŃSKI STEFAN, ur. 19 VIII 1906, Brzeziny k. Nowego Sącza, s. Stanisława i Ju-
styny Głąb; plut. służby stałej. Prawdopodobnie służbę wojskową pełnił w latach 1927-1928. 
Związek małżeński zawarł 20 X 1937 z Michaliną Kosecką, z którą miał 1 dziecko. Rok później 
wyjechał do Warszawy w celu dalszej nauki rzemiosła wojskowego. Z chwilą wybuchu wojny 
wyruszył z 1 psp na front. Podczas wrześniowych walk przekroczył w nieznanych okolicz-
nościach granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przedostał się 
do Francji, gdzie brał udział w jej obronie. Po klęsce został ewakuowany do Wielkiej Brytanii  
i tam wcielony do WP. Podczas służby w 1 Brygadzie Strzelców I Korpusu Polskiego, został 
przypadkowo postrzelony 13 II 1941, po czym zm. 2 dni później pogrzebano go na cmentarzu 
West w St. Andrew, w Szkocji. Odzn. „Medalem za Długoletnią Służbę” i medalem „The War
Medal 1939-1945”. [ZKRPiBWP NS, G 60/185; APŚM, Liber Copul. T. 7, s. 258, poz. 175; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 92; 
APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1244]

GŁĘBIOWSKI JAN, ur. 4 VI 1905, Nowy Targ, s. Bartłomieja i Heleny Krzysztofiak; kpr.
rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Państwowej Szkole 
Przemysłu Drzewnego, której jednak nie ukończył ze względów materialnych. W 1926 pod-
jął pracę w nowotarskim warsztacie rzemieślniczym Władysława Lubertowicza. Powołany  
w X 1926 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, gdzie ukończył Szkołę Podoficerska. Po
przejściu do rez. w III 1928, był dwukrotnie powoływany na 6-tygodniowe ćwiczenia wojsko-
we. W 1934 otworzył własny zakład stolarski. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 
kmarsz, z którą wyruszył na front jako dowódca drużyny. Podczas walk dostał się w Przemyślu 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków Zakrzówek, a następnie w kra-
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kowskich fortach i wreszcie w Kobierzynie, skąd 13 X 1939 zwolniono go do prac polowych. 
W okresie okupacji jak i w latach późniejszych wykonywał zawód stolarza. Zm. 6 VI 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, G 515/424]

GŁOWA STANISŁAW, zam. w Podobinie, pow. limanowski. We IX 1939 żołn. 1 k. 1 psp. 
Innych danych brak. [Świadek Piotra Rudzkiego]

GŁOWACKI ANDRZEJ, ur. 29 VI 1913, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Michała  
i Marii Woś; kan., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w plutonie zwiadu 
konnego 1 psp, którą zakończył 1 IX 1938 W niespełna miesiąc po przejściu do rez. powołany 
na ćwiczenia do macierzystej jednostki, w trakcie, których brał udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front pod Grybów. Swój udział w woj-
nie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. W 1944 zawarł 
związek małżeński. Przez całe życie pracował na roli. Zm. 27 XI 1985 i spoczywa na cmentarzu 
w Kasince Małej. [ZKRPiBWP NS, G 528/251]

GŁÓWCZYK ANDRZEJ, ur. 6 XI 1909, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Leona i Barba-
ry Motyki; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował jako ro-
botnik najemny u zamożnych gospodarzy. Począwszy od 18 roku życia znalazł zatrudnienie  
w grybowskim tartaku. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą 
zakończył 25 VII 1934. Po przejściu do rez. był pracownikiem PKP. Zmob. 24 VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 
po 5 tygodniach przewieziono go do Krakowa-Kobierzyna, skąd zbiegł. Po powrocie do domu 
pracował w grybowskim tartaku. W 1948 objął połemkowskie gospodarstwo w Binczarowej. 
Zm. 10 VII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Binczarowej. [ZKRPiBWP NS, G 428/154]

GŁÓWCZYK ANDRZEJ, ur. 2 XI 1913, Biała Wyżna, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Matyldy Góry, kawaler; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej został przyjęty 
do gimnazjum w Grybowie, jednak nauki nie podjął, ze względu na trudne warunki mate-
rialne rodziny. Powołany 2 II 1935 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1936. Zmob.  
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Przeka-
zany w XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w stalagu XIII A Bad 
Sulzbach (nr jeniecki 1483/XIIIA). Tam też pracował przy remontach linii kolejowych oraz  
w lesie. Przeniesiony do stalagu X A Schleswig, gdzie jako jeniec – wznosił fortyfikacje obron-
ne oraz czyścił kanały wodne. Po odzyskaniu wolności powrócił w 1945 do kraju, pracując na 
roli. Ponadto przez 15 lat był prezesem OSP w Białej Wyżnej, przewodnikiem weterynaryj-
nym, radnym GRN, członkiem Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej, a następnie sołtysem. Zm. 
20 IV 1989 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, G 663/325]

GŁÓWCZYK JAN, pochodził z Kąclowej, pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. 
„Grybów” bON „Nowy Sącz“, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy 
są nieznane. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

GŁÓWCZYK JÓZEF, ur. 18 IV 1899, Mszalnica, pow. nowosądecki, zam. Mystków (nr domu 
109), s. Jakuba i Marii Warchoł, ż. Anna Laskosz, miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 
do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk 
doznał złamania prawego podudzia. Umieszczony w którymś ze szpitali polowych, skąd po wy-
leczeniu, prawdopodobnie zwolniono go do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm.  
27 II 1996 i spoczywa na cmentarzu w Mystkowie. [APK, UW II, ZI 283; relacja córki Katarzyny]

GŁÓWCZYK PIOTR, zam. w Białej Wyżnej, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 1939 
do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz“, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych 
danych brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]
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GŁÓWCZYK WAWRZYNIEC, ur. 7 XI 1913, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Leona  
i Barbary Motyki. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, oddano go do pracy u zamoż-
nych gospodarzy w charakterze pastucha. Po ukończeniu 18 lat znalazł zatrudnienie w przed-
siębiorstwie państwowym. Powołany w III 1937 do służby wojskowej, którą zakończył w XI 
1938. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekaza-
ny do plutonu cyklistów 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, jako 
zwiadowca. Podczas walk pod Tomaszowem Lubelskim, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Biłgoraj, a następnie Chmielnik niedaleko Kielc, skąd wywieziono 
go do Katowic, celem dalszego transportu do stalagu. Podczas kolejnej wywózki jeńców do 
Rzeszy, zbiegł z wagonu i w XII 1939 powrócił do domu. Przez całą okupację, a następnie  
w latach późniejszych pracował w Powiatowym Inspektoracie Wodno-Melioracyjnym, skąd  
w 1978 odszedł na emeryturę. Zm. 6 XII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Kąclowej. [ZKRPi-
BWP NS, G 454/158]

GŁUC STANISŁAW JAN, ur. 16 XI 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski,  
s. Józefa i Anny Węglarz; kpr. rez. listonosz. Służbę wojskową rozpoczął 15 III 1936 w 1 kckm 
4 psp w Cieszynie, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu otrzymał 
przydział do 7 ks, na stanowisko instruktora szkoleniowego. Skąd też 18 IX 1938 przeszedł do 
rez. Powołany niebawem na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w trakcie, których brał udział w ope-
racji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do Komisariatu Straży Granicznej  
w Krościenku n. Dunajcem, na stanowisko d-cy 3 drużyny. Podczas walk pod Przemyślem, dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w pobliskim obozie przejściowym i zatrudniony jako sanitariusz, 
którego zadaniem było znoszenie rannych do szpitala. W czasie wykonywania tych czynności 
zbiegł i powrócił do domu. Po zakończeniu wojny pracował na poczcie. [ZKRPiBWP NS, G 86]

GNATEK, imię nieznane, ppor. Oficer 1 psp, przekazany z chwilą wybuchu wojny wraz  
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. [P1P, s. 116]

GNEWA STANISŁAW, ur. w 1907, zam. w Ciężkowicach, pow. tarnowski; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie wrześniowych walk został 
ranny w prawe ramię. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 Jarosław, skąd 26 IX 1939 za-
brano go do obozu jenieckiego. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław]

GNIBEL JAN, pochodził z Krakowa; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany 
do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk pod Tomaszowem 
Lubelskim dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd miał być 
wywieziony do stalagu. W czasie transportu kolejowego jeńców do Rzeszy zbiegł z w okoli-
cach Tarnowa, po czym powrócił do domu. Po 1945 wyjechał na Ziemie Zachodnie. [Świadek 
Stanisława Gieńca]

GNIECKI JÓZEF, ur. 1 II 1913, Lubomierz, pow. limanowski, s. Józefa i Władysławy 
Kubik; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1936 do służby wojskowej w b. KOP, którą zakończył 
20 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do b. Obrony Miasta Nowego Sącza. 
Podczas walk w Jaworniku dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kro-
sno, skąd po 7-tygodniowym pobycie zbiegł, dzięki pomocy Niemca polskiego pochodzenia, 
pełniącego tam służbę wartowniczą. Do domu powrócił 30 X 1939. W V 1941 wstąpił do 
Konfederacji Tatrzańskiej, a następnie był w BCh, gdzie służył pod pseud. „Brzoza”. Brał udział  
w licznych akcjach partyzanckich, w tym w odbiciu zarekwirowanego w X 1944 przez okupan-
ta bydła. Aresztowany 5 XI 1944 przez gestapo pod zarzutem uczestniczenia w powyższej akcji 
i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Podczas licznych przesłuchań połączonych z biciem 
nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wobec braku dowodów winy 25 XII 1944 wyszedł 
na wolność. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, G 191/286; świadek Jana Fliga]



198

GNIEWEK JÓZEF, ur. 6 I 1911, Klęczany, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Anny Mróz, 
żonaty; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza  
w Nowym Sączu, pozostawał przy rodzicach pomagając im w pracach gospodarskich. Powo-
łany 5 X 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 20 IX 1935. Po przejściu do rez., 
powrócił do pracy na roli. W 1938 zawarł związek małżeński z Józefą Krawczyk. Zmob. 24 VIII 
1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na 
front do Krakowa. Podczas walk w Rawie Ruskiej, dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu VI F Bocholt (nr jeniecki 5425/VIF), skąd po 3 miesiącach wywieziono go do obozu 
jenieckiego w Buchenwaldzie. Przeniesiony do stalagu IV G Oschatz i przydzielony do pracy 
na roli. Tam też w XII 1940 poważnie zachorował. Postawiony przed komisją lekarską, która 
uznała go za niezdolnego do dalszej pracy. Po zwolnieniu z obozu powrócił do domu, do pracy 
we własnym gospodarstwie. Po zakończeniu okupacji znalazł w 1948 zatrudnienie w Klęczań-
skich Kamieniołomach Drogowych, których był pracownikiem do 11 III 1973. Rok później 
już jako indywidualny rolnik, poważnie zachorował na zapalenie stawów. Nabyta już wcześniej  
w obozie choroba i nie do końca wyleczona, objawiła się teraz ze zdwojoną siłą, czyniąc z niego 
inwalidę. Zm. 4 XI 1986 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, G 588/24]

GNIEWEK TADEUSZ, ur. 20 I 1911, Sowliny k. Limanowej, s. Józefa i Katarzyny; 
ułan, robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Klęczanach, znalazł pracę  
w gospodarstwie rolnym dziedzica Morawskiego. Powołany 28 VIII 1933 do służby wojsko-
wej w 8 puł im. ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie, którą ukończył 15 IX 1935. Zmob. 
28 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk pod Sądową Wisznią, po 
rozbiciu k. przez nieprzyjacielskie lotnictwo, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym Tarnów, usytuowanym w gmachu tamtejszego gimnazjum, skąd po paru 
dniach został wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Przeniesiony 23 VII 1940 
do obozu w Hungen k. Giessen, gdzie 30 IV 1945 odzyskał wolność. Po powrocie do kraju  
10 X 1945 podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1976 odszedł 
na emeryturę. Zm. 27 VIII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, 
G 613/392; SPPpIIIRz, syg. 6572]

GNOIŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 9 VII 1912, Nowy Sącz, tam zam., ul. Pułaskiego 20,  
s. Jana i Katarzyny Spytman; kpr. rez., księgowy. Służbę wojskową rozpoczął w X 1935  
w 1 psp. Po złożeniu przysięgi, skierowany do szkoły podoficerskiej, którą ukończył 6 III 1936 
w stopniu st. strz. Do rez. przeszedł w IV 1937. Powołany 9 VII 1938 na ćwiczenia wojskowe 
do macierzystej jednostki, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Po jej zakoń-
czeniu 10 XI 1938 powrócił do domu. Zmob. 16 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na 
front. Podczas walk w Pruchniku k. Janowa, jego pluton został rozbity. W tej sytuacji wraz 
z dwoma innymi żołnierzami rozpoczął powrót do domu, do którego dotarł 20 IX. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Tar-
czą Herbową Miasta Nowego Sącza. Zm. 21 X 1986 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [Relacja syna Janusza Gnoińskiego, dokumenty rodzinne]

GOĆWIN EMIL FRANCISZEK, ur. 2 IV 1910, Nowy Sącz, s. Jana i Marii Nikiel; st. 
strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobywał w latach 1924-1929 zawód 
stolarza w prywatnym zakładzie Katza przy ul. Batorego w Nowym Sączu. Po uzyskaniu dyplo-
mu czeladniczego, kontynuował pracę u dotychczasowego pracodawcy. Powołany w III 1932 
do służby wojskowej w plutonie łączności 1 psp, którą ukończył we IX 1933. Po przejściu 
do rez. pracował w wyuczonym zawodzie we własnym zakładzie przy ul. Bilińskiego. Wio-
sną 1939 uczestniczył w 4-tygodniowych ćwiczeniach ON w Cyganowicach k. Starego Sącza. 
Powołany 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Umieszczony  
w obozie przejściowym Tarnów, skąd zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował  
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w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), gdzie podjął pra-
cę po zakończeniu wojny. Stamtąd też niebawem oddelegowano go do ZNTK Opole, skąd po 
3 latach powrócił do macierzystego zakładu. Na emeryturę odszedł w 1981. Zm. 13 XI 1985  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, G 430/210]

GODKIEWICZ PIOTR, ur. 30 IV 1910, Sękowa, pow. gorlicki, s. Jakuba i Józefy Basista; 
strz. rez., motorowy w kopalni nafty. Ukończył szkołę podstawową. W wieku 18 lat rozpoczął 
pracę w kopalni ropy naftowej w Ropicy Górnej. Powołany 1 XI 1931 do służby wojskowej  
w 17 pp Rzeszów, którą zakończył 15 IX 1933. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wy-
konywanej pracy w Sękowej. Wcielony w maju 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszko-
lenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu ppanc 2 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
na front na Magurę Małastowską. Podczas walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeniecki 9044/VIA), a następnie stalagu VI D Dortmund, 
skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego wywieziono go do przymusowej 
pracy w hucie miedzi w Linzu. Do kraju powrócił w IV 1946, po czym podjął pracę w Kopalni 
Ropy Naftowej w Sękowej. Stamtąd też odszedł w 1975 na emeryturę. Zm. 2 XII 1998 i spoczy-
wa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS, G 455/654; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, 
t. 4, poz. 590; SPPp IIIRz NS, G 404]

GODULA JAN, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako 
d-ca 2 plutonu 9 ks. Jego dalsze dzieje są nieznane. [P1P, s. 115; KSp, s. 217]

GOGOLA ADAM, ur. 3 III 1910, Olszyny, pow. gorlicki; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych prawdopodob-
nie przekroczył granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i dołą-
czył do WP. Następnie znalazł się w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Walczył  
w 13 Wileńskim Batalionie Strzelców, z przydziałem do pocztu batalionu. Poległ 15 IV 1945 
podczas bitwy o Bolonię. Spoczywa na cmentarzu polskim w Bolonii (grób 14–H–5). Od-
znacz.: Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr 15669), pośmiertnie: Medal 
Wojska, oraz brytyjskie: „1939–45 Star”, „The Italy Star”, „The War Medal 1939–1945”. [Ksp, 
ŻPSZZ, t. 3, s. 93; http://www.rysie.montecassino.eu/lista-zolnierzy-alfabetyczna]

GOGOLA HENRYK, ur. 7 IX 1908, Ołpiny, pow. tarnowski, s. Jana i Eleonory Laza-
rowicz; plut. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Horodence, pracował jako robotnik  
w firmie „Olej Skalny” w Bitkowie, wydobywającej ropę naftową. Po przeniesieniu się w 1923 
wraz z rodzicami do Ołpin, podjął praktykę kelnerską w Jaśle. 2 lata później osiadł w Krynicy, 
gdzie w 1929 zawarł związek małżeński z Marią Szagałową. Powołany 1 III 1929 do służby woj-
skowej, podczas której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. we IX 1930, podjął 
pracę w Dyrekcji Państwowego Zakładu Zdrojowego w Krynicy. Do chwili wybuchu wojny 
odbywał dwukrotnie ćwiczenia wojskowe w charakterze pisarza w RKU. Wcielony 10 V 1939 
w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”, po czym przekazano go do Komisariatu Straży Granicznej w Krynicy. Wojna 
zastała go w czasie służby na granicy w Leluchowie, gdzie był d-cą plutonu. Podczas walk 
pod Przemyślem powierzono mu dowództwo odtworzonego oddziału, złożonego z rozbitków 
różnych formacji wojskowych. Wraz z nim dostał się w Żółkwi do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie transportu 
jeńców do Rzeszy wyskoczył z wagonu w okolicach Tarnowa, po czym powrócił do domu.  
W okresie okupacji pracował w krynickim uzdrowisku przy kąpielach gazowych. Tu też  
w I 1940, po zaprzysiężeniu przez Kmietowicza pseud. „Groszek”, wstąpił w szeregi ZWZ, 
przyjmując pseud. „Bestia”. Aresztowany w 1944 przez gestapo pod zarzutem współpracy  
z ruchem oporu i osadzony w muszyńskim więzieniu. Dzięki wstawiennictwu Niemca Nawego 
i volksdeutscha Lembicza, po 5-miesięcznym uwięzieniu został zwolniony i skierowany do ko-
pania okopów. W czasie wykonywania tych prac zbiegł i ukrywał się w okolicach Krynicy. Tuż 
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przed wkroczeniem wojsk sow. brał udział w rozbrojeniu niem. pirotechników stacjonujących 
w budynku obecnej szkoły zawodowej. Od 21 I 1945 był zatrudniony na stanowisku referenta 
miejskiego MUBP w Krynicy, a od 1 VII 1945 został kierownikiem MUBP w Krynicy. 20 I 1946  
został zwolniony z resortu. Następnie w latach 1946-1948 był kasjerem w PKS Nowy Sącz,  
a później kierownikiem delegatury „Ruch” w Krynicy. W latach 1951-1956 piastował kierow-
nicze stanowisko w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Krynica, a następnie w firmie
budowlanej „Wiertnik”. Stamtąd też w 1964 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 13 VII 1989 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS,  
G 202/333; relacja Franciszka Drozdy; świadek Edwarda Jarosza; Marcin Kasprzycki, Ludzie bezpieki…, s. 82]

GOGOLA WŁADYSŁAW, ur. 23 IX 1912, Ołpiny, pow. tarnowski, s. Jana i Eleonory 
Lazarowicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w jasielskiej 3-letniej 
szkole zawodowej, zdobywając zawód ślusarza. Powołany 5 IX 1932 do służby wojskowej  
w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą zakończył w III 1934. Po przejściu do rez. był 
przez 3 lata bezrobotny. W III 1937 wyjechał do Krynicy i tam został zatrudniony jako kon-
serwator w Państwowym Zakładzie Zdrojowym w Krynicy. Zawezwany rok później na ćwicze-
nia rez. do 1 psp, w czasie, których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do  
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk  
w Lasach Janowskich, dostał się do niewoli niem. Po ucieczce z obozu powrócił do Krynicy  
i kontynuował ponownie pracę w krynickim uzdrowisku. Aresztowany 5 IX 1944 podczas łapan-
ki w Jaśle, gdzie odwiedzał rodzinę i osadzony w tarnowskim więzieniu. Stamtąd wywieziono go 
5 dni później do Wrocławia, a następnie do KL Magdeburg (nr obozowy 173284), gdzie praco-
wał przymusowo w zakładach Primus-Traktoren Gesellschaft Johannes Köhler und Co. Tam też 
20 IV 1945 odzyskał wolność w czasie sow. ofensywy. Po powrocie do kraju 23 VI 1945, podjął 
pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Krynica, a od 1959 w Sanatorium Woj-
skowym. Stamtąd też przeszedł w 1978 na emeryturę. Odzn.: Złotym Krzyżem Zasługi. Zm.  
1 VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, G 203/538; baza danych straty.pl]

GOLAŃCZYK WALENTY, ur. 4 XII 1897, Głębokie, pow. gnieźnieński, s. Andrzeja  
i Marceliny Tomkowicz; kpr. rez., strażnik graniczny. Pracownik Komisariatu Straży Granicz-
nej w Krynicy od 1922. Wojna zastała go na posterunku w Leluchowie. Po szturmie wojsk sło-
wackich wycofał się na Hutę, gdzie wcielono go do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”. Podczas 
późniejszych walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Jarosław, skąd zbiegł i powrócił do Krynicy. Tu wstąpił w szeregi ZWZ-AK, przyjmując 
pseud. „Spryt”. Aresztowany 14 VII 1944 przez granatową policję pod zarzutem przynależności 
do podziemnej organizacji i przewieziony na posterunek. Pozostawiony chwilowo bez opieki, 
skuty, wyskoczył z okna na pierwszym piętrze i zbiegł do lasu. Po dotarciu do Mochnaczki, 
tamtejsi chłopi uwolnili go z kajdanek, po czym ukrywał się. Po zakończeniu okupacji wstąpił 
w szeregi MO w stopniu st. szer. Z dn. 19 II 1945 otrzymał stanowisko referenta miejskiego 
MUBP w Krynicy. Został zwolniony z resortu 25 IV 1946. Z powodu kłopotów zdrowotnych 
przeszedł w 1947 na rentę inwalidzką. W tym też czasie zainteresował się pszczelarstwem. 
[ZKRPiBWP NS, G 91/50; „Rocznik Sądecki”, t. 12, s. 320 i 347; relacja Franciszka Drozdy; świadek Henryka Gogoli 
i Edwarda Jarosza; Marcin Kasprzycki, Ludzie bezpieki…, s. 83]

GOLDFINGER MENDEL, ur. 23 VIII 1911, Nowy Sącz, tam zam., ul. Konarskiego 5, 
żonaty; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są 
nieznane. [APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1243]

GOLIŃSKI KAROL MICHAŁ, ur. 16 IV 1913, Nowy Sącz, tam zam., ul. Piotra Skargi 19,  
s. Franciszka i Wiktorii Szostak, żonaty, miał 1 dziecko; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
niem. Przebywał w stalagu X A Schleswig (nr jeńca 14693) i stalagu XIII A Bad Sulabach.  
15 XII 1941 zwolniony do urzędu pracy Flensburg. Innych danych brak [APNS, AmNS I, Poszuki-
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wani żołnierze, s. 1243; APŚM, Księga chrztów, t. 11, s. 222; baza danych straty.pl – podaje datę ur. 19 XI 1913; jest tam 
także druga karta jeńca Karola Golińskiego, z podaną datą ur. 10 I 1913]

GOLONKA JÓZEF, ur. 31 III 1899, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii Janik; 
szer. Powołany w 1917 do 20 austriackiego pp, po czym wyruszył na front włoski. Po zakończeniu 
wojny powrócił do kraju, gdzie wstąpił w szeregi WP. Uczestniczył w wojnie polsko–ukraińskiej, 
a następnie polsko–bolszewickiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Brał udział w walkach w Libuszy, Jaśle, a następnie 
w okolicach Przełęczy Dukielskiej. Niemniej jego żołnierska droga nie jest do końca znana. Zm. 
20 V 1984 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [Relacja córki Marii]

GOLONKA JÓZEF, ur. 21 VI 1912, Łososina Górna, pow. limanowski, s. Wojciecha  
i Zofii; strz., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Limano-
wa”, z którą wyruszył na front pod Tylmanową. W czasie wycofywania się z pozycji obronnych 
w Jazowsku, został ranny w nogę. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, skąd w XI 1939 
powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. i spoczywa na 
cmentarzu w Łososinie Górnej. [ZIW Limanowa, Kartoteka nr 16]

GOLONKA WŁADYSŁAW, ur. 27 VII 1913, Łososina Górna, pow. limanowski, s. An-
drzeja i Marii Sowy; kpr. rez., kierowca. Po uzyskaniu podstawowego wykształcenia, uczęszczał 
do 3-letniej szkoły zawodowej w Limanowej. Po zakończeniu edukacji pozostawał bez pracy. 
Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w charakterze kierowcy w 1 psp, którą zakończył 
18 IX 1936. Po przejściu do rez., pracował w nowosądeckim kolejnictwie. Zmob. 20 VIII 1939 
do macierzystej jednostki i wysłany z chwilą rozpoczęcia wojny do Stanisławowa, jako ochrona 
transportu. Po przybyciu konwoju do Dębicy, przeżył ciężkie bombardowanie, podczas którego 
był ranniony odłamkiem w lewą nogę. Po powrocie do domu rozpoczął pracę w Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej „Skiba” w Tymbarku. Tu związał się z podziemiem i po zaprzysiężeniu 
przez Józefa Kulpę wstąpił do placówki AK „Trzos”, gdzie używał pseud. „Zryw”. Jako kierowca 
woził broń, amunicję, ulotki i inne materiały potrzebne podziemnej organizacji. Aresztowany 
3 I 1943 w Krakowie w czasie przewożenia podziemnej prasy i osadzony w siedzibie gestapo 
przy ul. Pomorskiej. Odesłany 17 III 1943 do więzienia Montelupich, a następnie 23 IX 1944 
do KL Plaszow, gdzie nosił nr obozowy 12489. Wykorzystując nadarzającą się okazję, zbiegł 
wspólnie z Andrzejem Kulakiem i ukrywał się do końca wojny. Po jej zakończeniu pracował 
w limanowskim Starostwie Powiatowym, a następnie jako kierowca w tamtejszym Pogotowiu 
Ratunkowym. Odzn.: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zm. 27 II 1993 i spoczywa na 
cmentarzu w Łososinie Górnej. [ZKRPiBWP NS, G 214/501]

GOLONKA WOJCIECH, ur. 13 III 1920, Przysietnica, pow. nowosądecki, s. Walentego 
i Katarzyny Obrzut; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej służył u zamożnych 
gospodarzy. W 1937 wstąpił do „Strzelca” i rok później został wysłany na obóz wojskowy do 
Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze wraz z 2 plutonem. Skierowany na linię frontu 
w rejon Piwnicznej, gdzie brał udział w nocnym wypadzie do Mniszka, leżącego po słowac-
kiej stronie. Wobec trudnego położenia kmarsz idącej doliną Dunajca, jego oddział wyruszył 
górami celem jej wsparcia, staczając potyczkę w Jazowsku. Po wycofaniu się na Winną Górę, 
brał udział w całodziennych walkach w obronie Nowego Sącza. Podczas późniejszych walk  
o Przemyśl, dostał się do niewoli niem. Przeprowadzony do obozu przejściowego w Gorlicach, 
gdzie zachorował na czerwonkę. Przewieziony do nowosądeckiego szpitala, z którego zbiegł 
w obawie przed wywiezieniem do stalagu. Prawdopodobnie na skutek donosu o jego żołnier-
skiej przeszłości został aresztowany i wywieziony do przymusowych prac w Rzeszy. Tam też  
w 1945 odzyskał wolność. Po powrocie do domu rozpoczął pracę w Warsztatach Głównych 
PKP (późn. ZNTK), skąd w 1980 odszedł na emeryturę. Zm. 1 IV 1993 i spoczywa na cmenta-
rzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, G 651/468; relacja Eugeniusza Szewczyka]
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GOŁĄB STANISŁAW, ur. 30 XI 1912, Podole-Górowa, pow. nowosądecki, s. Józefa i Sa-
lomei Kołat; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował z rodzicami  
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, którą ukończył 30 XI 
1936. Związek małżeński zawarł 7 XI 1938 z Apolonią Krzyszkowską. Zmob. w VIII 1939 do 
macierzystej jednostki. Po wyruszeniu z koszar z kompanią, dostaję konia i biedkę z amunicją  
i innymi rzeczami do użytku swojego oddziału. Mieliśmy kilka potyczek z Niemcami. Ostatni raz 
zaatakowali nas koło Sanu i tam nas rozbili. Ja zostałem przywalony przez biedkę z amunicją, spod 
której wyratowali mnie koledzy. Po odzyskaniu przytomności poczułem silny ból krzyża i brzucha. 
Po przeczekaniu kilku godzin pod gradem kul niemieckich poszedłem z kolegą w drogę powrotną 
ku domowi, gdzie się zjawił w XI 1939. Po przybyciu do Podola leczył się, a następnie pracował 
jako rolnik. W 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie służył pod pseud. „Kociołek”, jako łącznik trójki 
gminnej Kobyle-Gródek. Po zakończeniu wojny nie pracował z powodu odnowienia się wojen-
nej kontuzji. Zm. 29 IX 1985 i spoczywa na cmentarzu w Podolu. [ZKRPiBWP NS, G 215/213]

GOŁĄB-GĄSIENICA KAZIMIERZ, pochodził z Zakopanego. We IX 1939 żołn. 1 psp. 
Innych danych brak. [Relacja Witolda Barthmana]

GOŁĘBIOWSKI JAN, ur. 4 VI 1905, Nowy Targ, s. Bartłomieja i Heleny Krzystyniak; 
kpr. rez., stolarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, rozpoczął naukę w zakopiańskiej 
c. k. Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego (od 1918 Państwowej Szkole Przemysłu Drzew-
nego). Jednak po 2 latach ją przerwał, z powodu trudnych warunków materialnych rodziny.  
W 1921 rozpoczął praktykę w zakładzie stolarskim Władysława Lubertowicza w Nowym Tar-
gu, po skończeniu której pracował tam nadal. 11 VIII 1926 zdał pomyślnie egzamin czeladni-
czo-rękodzielniczy. Powołany w X 1926 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakoń-
czył w III 1928. Po powrocie do domu ponownie wykonywał swój zawód, otwierając w 1934 
własny zakład stolarski. Do wybuchu wojny był dwukrotnie powoływany na 6-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp i przydzielony do 1 kmarsz,  
z którą wyruszył na front w kierunku Łącka, jako d-ca drużyny. Podczas walk dostał się  
w lasach za Przemyślem, do niewoli niem. Osadzony w krakowskim obozie przejściowym Za-
krzówek, a następnie Forty i Kobierzyn, skąd 13 X 1939 został zwolniony do prac rolnych,  
z obowiązkiem meldowania się na policji w Nowym Targu. Przez cały okres okupacji, a także  
w latach późniejszych prowadził własny zakład stolarski. Stamtąd też w 1971 przeszedł na 
emeryturę. Zm. 6 VI 1992 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, G 515/424]

GOŁĘBIOWSKI JAN, ur. 16 I 1911, Lipnice, pow. Biała, zam. w Witkowicach, s. Józefa  
i Marii Sandek, strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w szeregach 
8 ks. Podczas działań wojennych zaginął w nieznanym miejscu i czasie. [SGKęty, Zg 22/46; „Monitor 
Polski”, nr 55 z 2 V 1947, poz. KC- 1543, s. 10]

GOŁĘBIOWSKI MIECZYSŁAW KAROL, ur. 30 X 1909, Wolbrom, pow. olkuski, zam. 
w Białej Krakowskiej, s. Wiktora i Marii Salskiej, ż. Maria Paszko; ppor. rez., mgr chemii. 
Absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Olkuszu z 1928, a następnie wydziału chemii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1934. Służbę wojskową rozpoczął w 1928  
w Szkole Podchorążych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Przerwał 
ją jednak z powodu kontuzji nogi. W latach 1930-1931 był słuchaczem Szkoły Podchorążych 
Piechoty przy 8 pp Legionów w Tomaszowie Lubelskim, którą ukończył w stopniu plut. pchor. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1935 na stanowisku kierownika Rejonu Kontroli Skarbowej  
w Nowym Sączu, a od 1938 był na tym samym stanowisku w Białej Krakowskiej. W 1937 
awansowano go do stopnia ppor. rez. Zmob. do 1 psp rok później, brał udział w operacji „Za-
olzie”. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Marią Paszek. Zmob. 28 VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, a następnie Kozielsk, skąd nadesłał 2 listy: jeden 
do matki, a drugi do żony. Wywieziony po 2 IV 1940 przez NKWD do Lasu Katyńskiego i tam 
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zamordowany. Podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w 1943 odnaleziono jego zwłoki 
odziane w mundur wojskowy, w kieszeniach którego były trzy listy oraz kartka z adresami. 
Jego nazwisko widnieje na niemieckiej liście Amtliches Material zum Massenmord von Katyń 
pod nr 4125. Spoczywa prawdopodobnie w bratniej mogile szóstej. [Ksp, PJWiI, t. 5, s. 126; Epitafia
Katyńskie, WPH, zeszyt 4/1989, s. 282-283; P1P, s. 133; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 110; A. Szczęśniak, Katyń,  
s. 58; GNLK, s. 43]

GOŁYSA STANISŁAW, ur. w 1913. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [SGSS, Zg 215/46; świadek śmierci Józefa Gromali.]

GOŁYŹNIAK ANDRZEJ, ur. 1 IX 1902, Stara Wieś, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 44),  
s. Józefa i Marii Jareckiej; strz. rez. rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk poległ w Dubrawicy k. Lwowa trafiony
odłamkiem pocisku, który uderzył w drzewo, pod którym odpoczywał. Świadkiem jego śmierci był 
Jan Chronowski. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53; SGGrybów, Zg 34/48; P1P, s. 130, poz. 15]

GOŁYŹNIAK ANDRZEJ, zam. w Ptaszkowej, pow. nowosądecki; strz. rolnik. Zmob. 24 
VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas walk w Dąbrowicy ok. 17 IX został ranny odłamkiem eksplodującego pocisku. [SONS, 
T; świadek śmierci Jana Chronowskiego.]

GOŁYŹNIAK JÓZEF, ur. 28 II 1902, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Pie-
truchy; strz. rez., rolnik. Do szkoły nie uczęszczał. Służbę wojskową pełnił w latach 1925-1927 
w 11 pp w  Tarnowskich Górach. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych danych brak. [SGGrybów, Kp 55/49]

GOŁYŹNIAK MICHAŁ, strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. W czasie wrześniowych walk poległ za Prze-
myślem. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne]

GOŁYŹNIAK STANISŁAW, ur. 22 III 1916, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Piotra 
i Wiktorii Król; strz., rolnik. Ukończył jedynie 3 klasy szkoły powszechnej. W wieku 13 lat 
został sierotą. Na swoje utrzymanie zarabiał pracą u zamożnych gospodarzy, a następnie jako 
robotnik przy remoncie dróg. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas któ-
rej wybuchła wojna. Z tą chwilą wyruszył wraz z pułkiem na front. Podczas działań wojennych 
14 IX dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Po 2-tygodniowym pobycie 
w obozie przejściowym wywieziono go do Gdyni, a następnie do pracy w fabryce w Finlandii. 
Po jej kapitulacji przewieziony do Narviku w Norwegii. Stamtąd też 27 XII 1945 powrócił do 
domu, gdzie zajmował się rolnictwem. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1950, zamieszkał 
w Bereście i podjął pracę w Zarządzie Drogowym. Następnie od 1956 był pracownikiem No-
wosądeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a od 1959 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Nowym Sączu. Z powodu złego stanu zdrowia w 1973 odszedł na rentę 
inwalidzką. Zm. w 1990 i spoczywa na cmentarzu w Bereście. [ZKRPiBWP NS, G 539/615]

GOŁYŹNIAK WŁADYSŁAW, zam. w Krużlowej Wyżnej (nr domu 95). Zmob. 24 VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas walk, po rozbiciu oddziału, skierował się w stronę domu. Zatrzymany w drodze przez 
ukraińską bojówkę i zamordowany. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]

GOMÓŁKA JÓZEF, strz. rez. Zmob. w VIII 1939, do bON „Limanowa”, z którym wyru-
szył na front. Innych danych brak. [Świadek Józefa Czajki]

GOMÓŁKA STANISŁAW, ur. 12 IV 1913, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Wojcie-
cha i Anny Mordarskiej; strz. rez., robotnik. Wychowywał się jako półsierota, bowiem jego oj-
ciec zginął podczas I wojny światowej. Dzięki matce, na którą spadł trud wychowania dzieci, 
ukończył 3 klasy szkoły powszechnej w Niskowej, po czym pomagał w pracy na roli. Powoła-
ny 16 III 1936 do służby wojskowej, którą zakończył 7 IX 1937. Po przejściu do rez., powró-
cił do uprzednio wykonywanego zawodu. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
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na front. Podczas walk pod Jasłem dostał się do niewoli niem. Po krótkotrwałym pobycie  
w obozie przejściowym zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji, a także w później-
szych latach zajmował się rolnictwem. Zm. 23 I 1993 i spoczywa na cmentarzu w Trzetrzewi-
nie. [ZKRPiBWP NS, G 618/499]

GOMÓŁKA WACŁAW, ur. 12 IX 1912, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Wali-
góry; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, którą zakończył 
we IX 1937. Po przejściu do rez. był dwukrotnie powoływany w 1938 do macierzystej jednostki 
na ćwiczenia wojskowe. Pierwszy raz wiosną na 4 tygodnie, a następnie jesienią. Podczas tych 
ostatnich brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, 
z którą wyruszył na front w kierunku Jazowska. Podczas walk pod Jarosławiem, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeniecki 27446/XIII A), a następnie  
w stalagu V A Ludwigsburg. Przeniesiony do stalagu V B Villingen, gdzie wobec niewykonania 
rozkazu został uwięziony w Gremmelsbach. Po odbyciu kary przewieziony  na oddział szpitalny 
stalagu XII B Frankenthal, skąd po podleczeniu odesłano go 21 VII 1942 do stalagu XII F For-
bach. Ewakuowany w 1945 wraz z innymi jeńcami do m. Donauwörth, gdzie odzyskał wolność  
w czasie ofensywy wojsk amerykańskich. Po wyzwoleniu przebywał w obozie dla byłych więź-
niów obozów jenieckich w Landau in der Pfalz, skąd 14 XI 1945 powrócił do kraju. Tu podjął 
pracę w rolnictwie, a następnie okresowo w tartaku. Począwszy od 1960 był robotnikiem MPGK 
w Nowym Sączu, skąd w 1977 przeszedł na emeryturę. Zm. 8 VI 1993 i spoczywa na cmentarzu 
w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, G 221/521; baza danych straty.pl – podaje datę ur. 12 IX 1913]

GOMÓŁKA WOJCIECH, ur. 9 I 1908, Gostwica, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii 
Kwatro; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się stolarstwa u prywat-
nego rzemieślnika. Powołany 16 III 1931 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której ukoń-
czył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. 16 IX 1932 pracował jako pomocnik stolarski. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie obronnej 
zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Podczas okupacji był 
zatrudniony w dziale gospodarki komunalnej Zarządu Miasta w Starym Sączu. Należał także 
do podziemnej organizacji. Po zakończeniu wojny odbudowywał most kolejowy w Nowym 
Sączu. Następnie powrócił do MPGK w Starym Sączu, skąd w 1985 odszedł na rentę. Ponadto 
w latach 1945-1980 był Komendantem OSP w Gostwicy. Zm. 2 VI 1988 i spoczywa na cmen-
tarzu w Podegrodziu. [ZKRPIBWP NS, G 641/329; relacja Marii i Wojciecha Gomółków]

GOMÓŁKA WOJCIECH, ur. 15 IV 1911, Gostwica, pow. nowosądecki, s. Jana i Kata-
rzyny; kpr. rez., robotnik. Ponieważ jego rodzina nie posiadała ziemi, pracował wraz z matką 
jako siła najemna u innych gospodarzy, najpierw jako pastuch, a następnie wyrobnik. Powo-
łany 15 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1935. Po przejściu do 
rez. pracował nadal jako robotnik najemny. Zawezwany we IX 1938 na ćwiczenia wojskowe 
do macierzystej jednostki, w trakcie, których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 28 VIII 
1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Birczą, skąd po rozbiciu oddziału 23 IX powrócił do 
domu. Tu 18 XI 1939 zawarł związek małżeński z Marią Witkowską i pracował do 12 I 1940 
u zamożnego gospodarza w Gostwicy. Wywieziony 13 II 1940 przez okupanta do przymu-
sowych prac rolnych w Laibach, skąd 30 V 1945 powrócił do domu. Niebawem też wyjechał 
do swojego kuzyna zamieszkującego w miejscowości Przedwojów k. Kamiennej Góry, gdzie 
zajmował się rolnictwem. Następnie w okresie od 25 IX 1952 do 13 XI 1972 był zatrudniony 
w Państwowych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Len” w Kamiennej Górze. Po przejściu na 
emeryturę powrócił na Sądecczyznę i zamieszkał w Nowym Sączu. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 29 I 1991 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, G 414/371]
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GOMULEC JAN, ur. 22 II 1913, Frycowa, pow. nowosądecki, syn Bartłomieja i Marii 
Kowalik; robotnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Powołany 16 III 1936 do służby woj-
skowej w 1 psp, którą zakończył 14 IX 1937. Po przejściu do rez. przyjęty 15 XII 1937 do pracy 
w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP na stanowisko robotnika. Powołany 20 IV 1938 
na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystego pułku, a następnie 5 XI 1938, z których po-
wrócił do domu 24 XII 1938. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych 
danych brak. [ANNS, ZNTK, Teczka osobowa t. 1763]

GORZKO ADAM, ur. 10 VIII 1907, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Aleksandra i Bro-
nisławy Wesołowskiej; strz. rez., cukiernik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Li-
manowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Innych danych brak. [SGSS, 
Akta Spadkowe 1942]

GORZKOWICZ JAN, ur. 3 VII 1910, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Jakuba i Marii Radzik; 
st. strz. rez., stolarz. Pochodził z licznej rodziny chłopskiej. Po ukończeniu 4 klas szkoły po-
wszechnej, rozpoczął naukę stolarstwa w Szkole Dokształcającej w Gorlicach. Po jej ukończe-
niu w 1928, podjął pracę we własnym zakładzie. W 1931 wstąpił w związek małżeński z Anną Ba-
sistą. Powołany 5 IV 1932 do służby wojskowej w 1 ks 39 pp Strzelców Lwowskich w Lubaczowie, 
którą zakończył 5 IX 1933. Zawezwany w 1936 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał  
w 16 pp w Tarnowie. Wcielony w VI 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojsko-
we. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Gładyszowa. Pod-
czas działań wojennych po rozbiciu oddziału, przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany  
w obozie Gyöngyöspata, a od 5 II 1940 w obozie Sárvár, skąd 12 VIII 1940 powrócił do domu. 
W okresie okupacji, a także w latach późniejszych pracował jako stolarz w rafinerii w Gliniku
Mariampolskim. Stamtąd też przeszedł w 1973 na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 18 VII 1987 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, 
G 404/266; ZKRPiBWP, Koło miejskie Gorlice, Zmarli, t. 2, poz. 224]

GORZKOWICZ STANISŁAW, ur. 24 IV 1921, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Jakuba i Ma-
rii Radzik; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się w gorlickiej szkole za-
wodowej, jednocześnie uczęszczając na zajęcia WFiPW. Dnia 30. sierpnia 1939 powołano mnie 
do Obrony Narodowej w Gorlicach z przydziałem do 4 kompani, którego dowódcą był por. Adam 
Marcinkiewicz, a dowódcą mojego plutonu Jakub Rzepiecki. W dniu 31 sierpnia umundurowano 
nas. W nocy wybuchła wojna. Uzbrojono nas po czym wyruszyliśmy w góry do Małastowa. Tam 
byliśmy do 7 września. W tym dniu z powodu silnego natarcia wroga otrzymaliśmy rozkaz wyco-
fania się. Odmaszerowaliśmy lasami wraz z 3 kompanią Obrony Narodowej z Gorlic trasą przez 
Folusz, Żmigród i Krosno. Za Krosnem we wsi Krościenko silne naloty na nas Niemców, ale nie-
stety pomimo naszego oporu rozbili nas. Otrzymaliśmy rozkaz wydostania się, byli zabici i ranni. 
To było już 9 września ciągle w rozsypce wyruszyliśmy na Przemyśl. Tam doszliśmy 12 września, 
a już następnego dnia byliśmy w Mościskach. Ciągle nam mówiono że dojdzie do zgrupowania… 
Było to 17 września we wsi Lipniki koło Lwowa, gdzie Niemcy nas rozbili bombardując tę miej-
scowość. Tam też dostałem się do niewoli niemieckiej. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, 
skąd przewieziono go do Gorlic do tzw. „Buciarni” i zatrudniono w tamtejszej rafinerii. Przez
okres okupacji, a także w latach późniejszych – aż do emerytury – pracował w tym zakładzie. 
[ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Dokumenty przyjętych do Związku, poz. 37]

GOŚCIMIŃSKI STANISŁAW, ur. 14 I 1911, Biecz, pow. gorlicki, s. Bartłomieja i Eleono-
ry Michalec; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał w domu 
rodzinnym, pomagając w gospodarstwie. Powołany 11 IV 1934 do służby wojskowej w 53 pp  
w Stryju, gdzie 5 miesięcy później przydzielono go do kuchni pułkowej na stanowisko kucha-
rza, a którą zakończył 1 X 1935. Po przejściu do rez. znalazł zatrudnienie w gorlickim tartaku. 
Wówczas też zawarł związek małżeński. Zawezwany 10 II 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., 
które odbywał w 1 psp. Powołany 15 V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie 
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wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Po rozbiciu 
oddziału, przekroczył 20 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł  
z myślą o przedostaniu się do Francji. Ujęty 2 XI 1939 w czasie przekraczania byłej granicy au-
striackiej i osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 788). Po zwolnieniu z obozu 
15 VII 1940, skierowany do Urzędu Przesiedleńczego w Krakowie, 31 VIII 1940, powrócił do 
domu. W okresie od 9 IV 1941 do 30 I 1942 pracował w gorlickiej rafinerii. Po zakończeniu 
wojny powrócił do uprzednio wykonywanej pracy, skąd 1 II 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 
27 III 1999 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, G 465/655; ZKRPiBWP Koło Gorlice, 
Zmarli, t. 5, poz. 653; baza danych straty.pl podaje datę ur. 14 XII 1911]

GOŚCIŃSKI JÓZEF, ur. 26 VII 1903, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Mag-
daleny Nowak; strz. rez., robotnik. W związku z tym, że jego ojciec wyjechał za pracą do Ame-
ryki, po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał matce w utrzymaniu 7-osobowej rodziny, 
służąc u zamożnych gospodarzy. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1927 w 1 psp. Po przej-
ściu do rez. podejmował się różnych zajęć, pracując jako robotnik leśny, drogowy, w muszyń-
skim tartaku, a nawet przy regulacji potoku w Tyliczu. W 1929 zawarł związek małżeński. 
Na 2 lata przed wybuchem wojny znalazł zatrudnienie w kolejnictwie. Powołany w V 1939  
w szeregi ON i wysłany na obóz wojskowy do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. w VIII 
1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej  
w Krynicy. Po pierwszych starciach na rozkaz przełożonych wycofał się do Wawrzki, gdzie brał 
udział w potyczce, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas późniejszych walk dostał 
się pod Tomaszowem Lubelskim do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Elsterheide koło 
Hoyerswerdy (nr jeńca 12639/IVA), gdzie pracował w budownictwie, przy remoncie torów 
kolejowych, a także w lesie oraz na roli. Wolność odzyskał w IV 1945 w wyniku ofensywy sow. 
Do domu powrócił pieszo w V 1945 i podjął pracę w PKP. Stamtąd też odszedł w 1965 na eme-
ryturę. Zm. 29 IV 1991 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, G 240/379]

GOŚCIŃSKI STANISŁAW, ur. 30 V 1909, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Teresy 
Wojtasik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w wieczorowej szkole zawo-
dowej zdobywając zawód fryzjera. Powołany 31 X 1930 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, skąd 
5 miesięcy później przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 17 IX 1932, 
kontynuował pracę w swoim zawodzie, najpierw w zakładzie kolegi, a następnie już własnym. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji wy-
ruszył ku domowi. Zatrzymany w czasie drogi przez żandarmerię niem. i osadzony w obo-
zie przejściowym Łańcut, celem wywiezienia do stalagu. Podczas transportu jeńców do Rze-
szy zbiegł z wagonu kolejowego. Po powrocie do domu podjął pracę w muszyńskim tartaku.  
W II 1945 na krótko wstąpił w szeregi MO, by po 3 miesiącach przejść do pracy w kolejnictwie. 
Stamtąd też odszedł w 1970 na emeryturę. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. 19 VI 1991 i spoczywa 
na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, G 466/386; tamże, Koło Muszyna; Książeczka wojskowa nr 0756619]

GÓRA JAN, ur. 14 I 1910, Biała Wyżna, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii Matuły; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 6 IV 1931 do służby wojskowej, którą zakończył w X 1932. Po przej-
ściu do rez. powrócił do gospodarowania na roli, zawierając w 1936 związek małżeński. Zmob.  
27 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w nie-
znanych okolicznościach w Stanisławowie, do niewoli sow. Osadzony prawdopodobne w obo-
zie NKWD Oranki, skąd w XI 1939 w ramach wymiany jeńców, przekazano go stronie niem. 
Umieszczony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 28068), skąd w IV 1940 przeniesiono go 
do stalagu X A Schleswig. Przeniesiony na status robotnika cywilnego 27 I 1942 i zatrudniony 
przymusowo w rolnictwie do Arbeitskommando w Köhnholz. Wolność odzyskał w III 1945  
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w wyniku ofensywy alianckiej, po czym w VII tego roku powrócił do kraju. Tu podjął pracę  
w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15 w Grybowie, skąd w 1975 odszedł na emeryturę. 
Zm. 1 VIII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, G 520/573; baza danych straty.
pl – podaje także datę ur. 8 I 1910]

GÓRA JÓZEF, ur. 5 V 1909, Nowy Sącz, s. Walentego i Katarzyny Niedźwiedź, kawaler; 
st. strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 16 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, która zakończył 
12 IX 1932. Zawezwany 2 lata później na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał 
w macierzystej jednostce. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas 
działań wojennych, dostał się 19 IX pod Stryjem do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Jarosław, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rze-
szy, zbiegł z wagonu w Brzesku, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako 
rolnik, a także stolarz samouk. W dniu 30 III 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie pełnił funk-
cję łącznika Mieczysława Cholewy „Juhasa”. Po zakończeniu wojny, jako niezdolny do pracy, 
był podopiecznym opieki społecznej. Zm. w III 1981 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, G 242/106]

GÓRA JÓZEF, ur. 27 VI 1910, Grybów-Sośnie, pow. nowosądecki, s. Marcina i Marii 
Górki; szer., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagał rodzicom w prowadzeniu 
gospodarstwa. Po ukończeniu 16 roku życia, rozpoczął pracę w charakterze robotnika na sta-
cji PKP w Grybowie. Powołany 6 IV 1932 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą zakończył  
20 X 1933. Po przejściu do rez. powrócił na PKP, na stanowisko manewrowego. Zmob.  
w VIII 1939 do 5 ks w macierzystej jednostce, po czym wyruszył do miejsca koncentracji 
II b. w Uhryniu. Z chwilą wybuchu wojny nie odszedł z k. do Marcinkowic, bowiem został 
przydzielony do wzmocnienia 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, Wraz z nią osłaniał własne 
oddziały wycofujące się w kierunku wschodnim. 21 IX w lasach pod Żółkwią jego oddział do-
stał się w podwójny ogień agresorów, z przodu, od wschodu, sowiecki, zaś od tyłu niemiecki. 
Tam też dostał się do niewoli niem. Wykorzystując chwilowe zamieszanie przy formowaniu 
kolumny jeńców – zbiegł. Po powrocie do domu w X 1939, podjął pracę ustawiacza wagonów 
na stacji kolejowej w Grybowie. Stamtąd też w 1970 odszedł na emeryturę. Zm. 26 III 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, G 656/420]

GÓRA WŁADYSŁAW, szer. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asysten-
cyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Według relacji Władysława Sekuły, poległ 
wraz z Henrykiem Obrzudem w czasie bombardowania Pilzna. [SPNS, Ns 1207/67; KSp, s. 217]

GÓRCZYK JÓZEF, ur. 3 II 1907, Brzezna, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anny Bur-
nagiel; szer. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany we IX 1928 do służby wojskowej w plutonie art., 
którą zakończył w III 1930.W 1932 został powołany do macierzystego pułku na 6-tygodniowe 
ćwiczenia rez., a w 1937 na 4 tygodnie. Zmob. 29 VIII 1939 do plutonu art. 1 psp, po czym 
wyruszył na front jako celowniczy. Przekroczył 20 IX granice państwową. Internowany w wę-
gierskim obozie z którego zbiegł w 1940 i przez zieloną granicę powrócił do domu. Przez całe 
życie zajmował się rolnictwem. Zm. w 1974 i spoczywa na cmentarzu w Brzeznej-Strzygańcu. 
[Książeczka wojskowa nr c 124702; relacja Sylwestra Rękasia]

GÓRKA ALOJZY, ur. 26 VI 1910, Mszalnica, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Miki; 
st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany we IX 1934 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, tam skie-
rowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu st. strz. przeniesiono do 
4 b. KOP „Dederkały”, skąd w X 1936 odszedł do rez. W latach 1936-1939 był instruktorem 
WFiPW w Cieniawie. Powołany w 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., w trakcie których 
uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front  
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w okolice Grybowa. Następnie przez Jasło, Przemyśl, Lwów, Tarnopol dotarł do Brzeżan. Tu 
też dostał się w nieznanych okolicznościach, do niewoli sow. W ramach wymiany jeńców prze-
kazano go w XI 1939 stronie niem. W czasie transportu do stalagu zbiegł z transportu kolejo-
wego, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji, a także po jej zakończeniu pracował 
w rolnictwie. Począwszy od 13 VII 1962 był betoniarzem w Nowosądeckim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym, skąd 29 III 1974 odszedł na emeryturę. Zm. w VI 1993 i spoczywa na cmentarzu 
w Cieniawie. [ZKRPiBWP NS, G 546/522]

 GÓRKA JAKUB, zam. w Mszalnicy, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Swój udział 
w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału wspólnie z Jakubem 
Gizą powrócili do domu. [Świadek Jakuba Gizy]

GÓRKA JAKUB, ur. 6 VII 1881, Zawada k. Nowego Sącza, zam. w Nowym Sączu, ul. Na-
wojowska 88, s. Tomasza i Marii Jantos (Antosz), żonaty, miał 2 dzieci; st. sierż., rez. Z chwilą 
wybuchu wojny ochotniczo wstąpił w szeregi 1 psp. Przydzielony wraz z nadwyżkami kadro-
wymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach, dokąd udawał się transportem kolejowym. Podczas po-
dróży pociąg został zbombardowany i ostrzelany przez nieprzyjacielskie lotnictwo w Samborze.  
W wyniku tego nalotu, został ciężko ranny. Umieszczony w tamtejszym szpitalu z przestrzelonym 
prawym bokiem i raną głowy, gdzie zm. 12 IX nie odzyskawszy przytomności. [SGNS, Zg 9/47]

GÓRKA JAN, ur. 17 V 1909, Mszalnica, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Kachniarz; 
szer., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON, z którą wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli. Osadzony w sta-
lagu II A Neubrandenburg (nr jeńca 14587), gdzie zmarł w szpitalu rezerwowym Augustabad 
przy stalagu II A 15 III 1940. Został pochowany na cmentarzu przy stalagu, grób nr 31. [SPGrybów,  
A 133/45; baza danych straty.pl – na karcie jeńca figuruje także data 18 III 1940]

GÓRKA JÓZEF, ur. w 1915; strz., malarz. Żołn. służby wojskowej w 1 psp. Z chwilą wy-
buchu wojny odesłany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Świadek zranienia st. sierż. Jakuba Górki. 
Innych danych brak. [SGNS, Zg 9/47]

GÓRKA JÓZEF, ur. 14 IV 1916, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Jasicy; 
strz., rolnik. Z powodu trudnych warunków materialnych rodziców, ukończył jedynie 2 kla-
sy szkoły powszechnej. W wieku 18 lat rozpoczął dorywczo pracę w Zarządzie Drogowym,  
a następnie Zarządzie Wodnym i w kolejnictwie. Powołany 20 III 1939 do służby wojskowej 
w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w szeregach 3 ks. 
Swój udział w wojnie obronnej zakończył 19 IX pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału, 
powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w własnym gospodarstwie rolnym, zakładając  
w 1942 rodzinę. Po zakończeniu działań wojennych odbudowywał zniszczony most kolejowy 
w Dobrej, a następnie był zatrudniony w CPN Limanowa, jako strażnik przemysłowy. Z po-
wodu kłopotów zdrowotnych w 1974 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. w II kwartale 1999  
i spoczywa na cmentarzu w Pisarzowej. [ZKRPiBWP NS, G 521/675]

GÓRKIEWICZ WINCENTY, ur. 16 I 1910, Głębowice, pow. oświęcimski, s. Adolfa  
i Katarzyny, zam. w Jazowsku (dwór); st. ułan, zarządca dworu. Zmob. 28 VIII 1939 do 2 k. 
bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Razem z żołnierzami 
KOP bronił tzw. Siwej Górki k. Zabrzeży, a następnie mostu na rzece Poprad w Biegonicach, 
gdzie też poległ 5 IX zabity w lesie Tokarczyka na Gaju, odłamkiem pocisku art.. [SGSS, Nc 270/40; 
ZKRPiBWP NS, Gp 39/470; Liber Mortuorum parafii Biegonice 1888–2015, t. III, rok 1939 poz. 10]

GÓRKIEWICZ WŁADYSŁAW, ur. ok. 1920; szer. We IX 1939 żołn. 4 k. „Biecz” bON 
„Gorlice”. Poległ w czasie walk w Krościenku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

GÓRNY, imię nieznane, kpr. We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. 
Wyróżnił się podczas walk w Birczy, kiedy to dowodzona przez niego sekcja granatników sku-
tecznie osłaniała wycofujące się własne oddziały. [P1P, s. 102]
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GÓROWSKI FRANCISZEK, ur. 1 XII 1911, Wola Kurowska, pow. nowosądecki, s. Jana 
i Wiktorii Saraty; kpr., kowal. Od 15 X 1941 ż. Maria Fałowska. We IX 1939 żołn. 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front wraz z plutonem ckm. Podczas działań wojennych dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd wraz 
z Tadeuszem Sarną i Józefem Barnasiewiczem zbiegł i powrócił do domu. Zm. 16 III 1970  
i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [Parafia Wielogłowy, Księga chrztów Woli Kurowskiej z lat 
1864-1911; relacja Stanisława Gronia i Tadeusza Sarny]

GÓRSKI ALEKSANDER JÓZEF, ur. 7 II 1903, Nowy Sącz, tam zam., ul. Bandurskie- 
go 17, s. Karola i Henryki Buczowskiej, żonaty, miał 1 dziecko; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front w 4 k. ON. Podczas wrześniowych walk dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Przebywał w stalagu XX A Thorn (nr jeńca 
36849). Innych danych brak. [APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1243; APŚM, Księga chrztów, t. 10, 
s. 242; baza danych straty.pl]

GÓRSKI ANDRZEJ, ur. 23 XI 1919, Ropa, pow. gorlicki, s. Pawła i Julii Sarneckiej; strz., 
robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Jako członek „Strzelca” został powołany do bON „Gorlice”, gdzie przechodził przeszko-
lenie wojskowe. Tuż przed wybuchem wojny wyruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas 
wrześniowych walk przekroczył granicę węgierską. Po ucieczce z obozu powrócił do domu. Tu 
w II 1940 został zwerbowany przez Edmunda Chrzęścika do ZWZ, gdzie używał pseud. „Ol-
cha”. 3 lata później wcielono go do oddziału AK w Gródku k. Grybowa, podległego placówce 
„Bór” (Ropa) dowodzonego przez Stanisława Siemka, pseud. „Świerk”. Po zakończeniu okupacji 
pracował w rolnictwie, a następnie w latach 1955-1966 w Rejonie Eksploatacji Kamieniołomów 
Rzeszów, kamieniołom w Łosiu. Tam też w czasie pracy miał wypadek, w wyniku którego utracił 
nogę. Jako inwalida przeszedł na rentę. Odzn. „Krzyżem Partyzanckim”. Zm. 2 VII 1997 i spoczy-
wa na cmentarzu w Ropie. [ZKRPiBWP NS, G 264/390; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 364]

GÓRSKI FRANCISZEK, ur. 10 VI 1916, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Bartłomieja  
i Małgorzaty Michalik; strz., kolejarz. Wcześnie został sierotą, bowiem matka zm., gdy miał  
3 lata, a ojca stracił w wieku 6 lat. Jego wychowywaniem zajęła się siostra, która posyłała go 
przez 3 lata do szkoły. Jednak dalsze jego kształcenie stało się niemożliwe ze względów finan-
sowych. W tej sytuacji pomagał w gospodarstwie. Powołany 5 III 1939 do służby wojskowej 
w 1 kckm 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front do Uścia 
Ruskiego, jako celowniczy. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po 
kapitulacji powrócił pod koniec X 1939 do domu. W okresie okupacji trudnił się rolnictwem. 
Po jej zakończeniu podjął w 1945 pracę przy odbudowie tunelu kolejowego w Kamionce 
Wielkiej. Przeniesiony po półrocznym zatrudnieniu do pracy na stacji PKP Nowy Sącz, skąd  
w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. 11 I  1987 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Za-
wadzie. [ZKRPiBWP NS, G 502/252]

GÓRSKI JAN, ur. 1 II 1908, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Aleksandra i Franciszki Tokar-
czyk; strz. rez., robotnik. Posiadał wykształcenie podstawowe. Powołany 27 XI 1931 do służby 
wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył 16 III 1933. Po przejściu do rez., otrzymał pracę  
w Państwowym Zakładzie Zdrojowym w Krynicy. Zawezwany 4 II 1937 na 4-tygodniowe ćwi-
czenia wojskowe, odbywające się w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 156 
rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk pod Myślenicami, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 12 X 1939 zbiegł  
i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w muszyńskim tartaku. Po jej zakończeniu 
odbudowywał po zniszczeniach wojennych tunel w Żegiestowie. Następnie w 1948 powrócił do 
pracy w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Krynica, skąd w 1974 odszedł na emerytu-
rę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 VI 1996 i spoczywa na cmentarzu 
w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, G 563/567; tamże Koło Muszyna; Książeczka wojskowa nr B 044698]
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GÓRSKI JAN, kpr. służby stałej. Podczas wrześniowych walk powoził biedkę z ckm-em. 
Jego dalsze losy są nieznane. [M. Kowalski, Wspomnienia.]

GÓRSKI JÓZEF, ur. 2 I 1907, Stróżna, pow. gorlicki, tam zam., s. Franciszka i Katarzyny 
Podobińskiej, ż. Stefania; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do taborów 1 psp, po czym wszelki ślad 
po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Ciężkowicach z 31 V 1949 uznany za 
zmarłego 31 XII 1939. [SGCięż., Zg 19/48]

 GÓRSKI STANISŁAW, ur. 22 XII 1900, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Gabriela i Anny 
Kuny; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w 1919 do służby wojskowej, uczestniczył w wojnie polsko-
-bolszewickiej, podczas której dostał się do niewoli. Wolność odzyskał w 1922, po czym powrócił 
do kraju. Po przejściu do rez., wyjechał za pracą do Zakopanego, gdzie karczował drzewa pod 
Kasprowym Wierchem, a później pomagał przy budowie szpitala Krakowskiego Biskupiego Ko-
mitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską I Wojny Światowej (KBK) na Bystrem. Po powrocie do 
domu kupił konia, który stał się źródłem jego zarobkowania. Rok później (1925) zawarł związek 
małżeński z Zofią Machoń, z którą miał 3 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym 
wyruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 96853/XVII A), gdzie 
pracował przy pogłębianiu Litawy. Przewieziony do stalagu VI A Hemer, a następnie stalagu  
VI F Bochat, skąd 13 VIII 1940 zwolniono go do Urzędu Pracy Siegburg i skierowano go do prac 
rolnych. Tam też odmówił wykonania jakiegoś polecenia, za co przewieziono go do Buchenwal-
du, a następnie do więzienia, umieszczając go w ciemnicy. Po zakończeniu kary powrócił do pra-
cy na roli, lecz tym razem u innego gospodarza. Ten niedwuznacznie dał mu do zrozumienia, że 
istnieje sposób, aby powrócić do domu. Mając jego cichą akceptację, zbiegł i różnymi środkami 
lokomocji powrócił z końcem 1940 do Moszczenicy. Tu podjął pracę na roli. Pod koniec 1943 
po zaprzysiężeniu przez d-cę oddziału partyzanckiego por. Feliksa Nowaka „Śmiałego”, wstąpił 
do AK, przyjmując pseud. „Maciek”. Z tą chwilą jego dom stał się miejscem konspiracyjnych 
spotkań i kontaktów. Po zakończeniu wojny, powrócił do pracy na roli, a w 1985 przekazał ziemię 
synowi. Zm. 19 III 1990 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS, G 634/350; tamże, 
Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 316; baza danych straty.pl]

GÓRSKI WŁADYSŁAW, ur. w 1900, s. Wojciecha; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 
do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 19 IX w nieznanych 
okolicznościach, do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim NKWD Kamieniec Podolski, 
gdzie pracował przy modernizacji drogi. Po ogłoszeniu amnestii dla polskich jeńców wstąpił 
w szeregi powstającej armii gen. Andersa. Wraz z nią opuścił ZSRR, udając się do Palestyny. 
[Ośrodek „Karta”, Indeks…, poz. 130711; świadek Andrzeja Makowca]

GÓRZ WŁADYSŁAW, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas działań wojennych poległ w bliżej nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 130, poz. 16]

GÓRZYCKI, imie nieznane, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w 156 rez. pp. [Relacja 
Michała Nowaka]

GRABOWSKI JAKUB, ur. 25 VII 1900, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Andrzeja; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych 
dostał się 18 IX w Brzeżanach do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim NKWD Rów-
ne–Lwów, gdzie pracował przy wznoszeniu drogi. Po ukończeniu tych prac przeniesiony do 
obozu NKWD Kamieniec Podolski (obwód chmielnicki), a z chwilą wybuchu wojny niemiec-
ko-bolszewickiej znalazł się w obozie NKWD Starobielsk. Tam pracował przy budowie lotni-
ska. Po zwolnieniu z niewoli, wyjechał 2 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa. 
Zm. 4 IX 1942 i spoczywa na Cmentarzu Polskim w Pahlewi (Iran), grób 3, ?, 364. [Ośrodek 
KARTA, Indeks represjonowanych...; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 97; H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s.38; Piotr Żaroń, Wy-
kaz cmentarzy…, s. 208 – gdzie podano Kraków jako miejsce urodzenia]
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GRABOWSKI L., strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 38]

GRABOWSKI STANISŁAW WOJCIECH, ur. 16 X 1907, Nowy Sącz, tam zam., s. Filipa 
i Joanny Baczyńskiej, kawaler; ppor. rez., urzędnik. Absolwent II Gimnazjum im. Bolesława 
Chrobrego w Nowym Sączu z 1929. Służbę wojskowa pełnił od VIII 1930 do VI 1931 w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5a w Cieszynie. Powoływany w latach 1933, 1935 i 1937 
na ćwiczenia rez. do 1 psp, podczas których był szkolony na d-cę plutonu. Ppor. mianowany ze 
starszeństwem od 1 I 1934. Od 1935 był pracownikiem nowosądeckiej Kasy Chorych. Należał 
również do chóru rewelersów KPW „Wilana”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany wraz 
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Około 15 IX wyruszył z wojskiem 
w kierunku południowej granicy kraju. W czasie przemarszu dostał się 19 IX w Tłumaczu 
do niewoli sow. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd po 16 IV 1940 został wywieziony przez 
NKWD do Lasu Katyńskiego (lista wywózkowa nr 42/2 poz. 6) i tam zamordowany. Zidenty-
fikowany pod nr 2405 i pogrzebany prawdopodobnie w bratniej mogile nr 4. Znaleziono przy
nim kalendarzyk kieszonkowy i kartkę z adresami. [WPH, Pro Memoriał, zeszyt 3 z 1994, s. 441-42; 
GNLK, s. 30; GNLK, wyd. 2, s. 43-43; APNS, Lista PCK]

GRABOWSKI ZYGMUNT, kpr. służby stałej. Absolwent II Gimnazjum w Nowym Są-
czu. Żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [SGNS, A 56/39]

GRABOWSKI, imie nieznane. We IX 1939 szef k. w samodzielnej k. km i bt nr 52, z którą 
udał się w kierunku Cieszyna. [Relacja Jana Króla]

GRĄDALSKI FRANCISZEK, ur. w 1921, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Józefa i Józefy; 
szer. Jako członek WFiPW zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Ostatni raz widziany przez rodziców i młodsze rodzeństwo w nocy z 30 na 31 VIII, gdy przybył do 
domu na godzinną przepustkę, aby się z nimi pożegnać. Poległ wieczorem 14 IX podczas nieprzy-
jacielskiego nalotu na stanowiska polskie pod Sądową Wisznią. [T. Pabis, Moje lata młodości, s. 133]

GRĄDALSKI JAN, strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [Relacja Franciszka Markowicza]

GRĄDALSKI STANISŁAW, ur. 1 V 1911, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Franciszka  
i Katarzyny Koniecznej; st. strz. rez., tokarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynu-
ował naukę w 3-letniej szkole zawodowej, zdobywając zawód tokarza. W takim też charakterze 
pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”. Powołany w III 1933 do służby wojskowej  
w 6 psp w Samborze i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu i awansie do 
stopnia st. strz. pozostał w jednostce. Wytypowany w I 1934 na 9-miesięczny kurs obserwato-
rów w swoim pułku, po czym we IX 1934 przeszedł do rez. Zawezwany 1 VIII 1939 na ćwicze-
nia do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Uściu Ruskim. 
Podczas walk, dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Wykorzystując chwilę nieuwagi 
przy formowaniu kolumny jeńców, wraz z 2 kolegami zbiegł, po czym powrócił do domu. 
Po zakończeniu okupacji pracował w Kopalnictwie Nafty w Gorlicach, skąd w 1976 odszedł 
na emeryturę. Zm. 1 VIII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Dominikowicach. [ZKRPiBWP NS,  
G 480/442; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1986-92, poz. 394]

GRECZKO STANISŁAW, zam. w Przysietnicy, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob.  
25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front pod Tylmanową. Podczas 
działań wojennych dostał się 17 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, a następnie 
Kozielsk, skąd w drodze wymiany jeńców został przekazany w XI 1939 stronie niem. Umiesz-
czony w stalagu XIII A Bad Sulzbach. Innych danych brak. [Świadek Jana Kowalika]

GROMADA FRANCISZEK, ur. 30 VII 1907, Ostrowsko, pow. nowotarski, s. Jana i Marii 
Luberdy; plut. rez., rolnik. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej pozostał w domu, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Powołany 14 III 1929 
do służby wojskowej w plutonie pionierów 1 psp, którą zakończył 18 IX 1930. Związek mał-
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żeński zawarł 2 lata później, po czym zamieszkał w Rabce, trudniąc się rolnictwem. Powołany  
w 1933 na ćwiczenia rez., które odbywał w 5 bsap w Krakowie. Zmob. 9 VIII 1939 do 1 psp  
i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. Wy-
słany na przeszkolenie minerskie do Krakowa, po ukończeniu którego 30 VIII powrócił do 
Krościenka, obejmując dowództwo drużyny pionierów. Wraz ze swoją drużyną obsadzał gra-
nicę słowacką w Szczawnicy, skąd w wyniku niemieckiego natarcia wycofał się do Jazowska. 
Tu też dostał od d-cy ustny rozkaz zniszczenia mostu na Dunajcu w Gołkowicach, którego 
jednak nie wykonał, żądając potwierdzenia tego polecenia na piśmie. Wobec nie uzyskania 
takowego, zaminował znajdujące się nieopodal zbocze, a sam most zabarykadował. W efekcie 
jego poczynań nieprzyjacielskie natarcie zostało wstrzymane na 6 godzin. W czasie wycofywa-
nia się w kierunku na Nowy Sącz spalił drewniany most na Popradzie, a po dojściu do Winnej 
Góry okopał się. Tu też 5 IX podczas nalotu został ranny w głowę, w wyniku, czego utracił 
całkowicie słuch w lewym uchu. Umieszczony w szpitalu w Jaśle, a następnie we Lwowie, gdzie 
16 IX zapadła decyzja o ewakuacji rannych do Rumunii. Jednak do tego nie doszło z powodu 
wkroczenia wojsk sow. Wobec likwidacji szpitala, wywieziony furmanką do Wołoczysk i osa-
dzony w tamtejszym obozie przejściowym. Przekazany w XI 1939 w drodze wymiany jeńców 
stronie niem. i wywieziony do stalagu IX C Bad Sulza (nr jeńca 12517). Stąd wysłano go na 
leczenie do szpitala w Lipsku, a następnie przekazano 28 XI 1941 do stalagu IV E Altenburg, 
z kolei 1 VI 1942 przeniesiono go do stalagu IV G Oschatz, a 17 VII 1942 znalazł się w stalagu 
IV B Mühlberg. Tu wobec odmowy zrzeczenia się praw jeńca, przez 2 tygodnie odsiadywał 
karę aresztu w ciemnicy. Przeniesiony do stalagu XXI A Schildberg, skąd jako rekonwalescent 
30 VII 1942 wraz z 16 innymi osobami został przewieziony do Krakowa, gdzie odzyskał wol-
ność. Po powrocie do Rabki nie zastał swojego gospodarstwa, bowiem zostało ono spalone we 
IX 1939, a żona z dziećmi przebywała u teściów w Chabówce. Z powodu komplikacji zdro-
wotnych przez całą okupację zmuszony był leczyć się, równocześnie pracując na roli. Po za-
kończeniu wojny przez wiele lat pełnił społeczne funkcje w samorządzie rabczańskim. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” 
i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II 1991 i spoczywa na cmentarzu w Rab-
ce. [ZKRPiBWP NS, G 369/372a]

GROMALA HENRYK, ur. 1 X 1908 w Zagorzynie, pow. nowosądecki, tam zam.; 
strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front jako sanitariusz. 
Podczas walk dostał w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Przebywał w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 546), później w stalagu V E Mülhausen, skąd 31 I 1942 zo-
stał przeniesiony do stalagu V D Strasburg, od 1 VI 1942 do stalagu V C Wildberg. Przebywał 
także wg relacji w stalagu XII A Limburg. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Kowalczyka; baza 
danych straty.pl]

GROMALA JÓZEF, ur. 13 VIII 1916, Żegocina, pow. limanowski, s. Stanisława i Ku-
negundy Pyrdoń; strz. W służbie wojskowej od 1938 w 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk w okolicach Jasła, wraz z grupką żołnierzy wszedł do opustoszałego domu, aby 
zaspokoić pragnienie. W tym czasie w budynek trafiła niem. bomba i wszyscy ponieśli śmierć 
na miejscu. [APNS, SGLim., Zg 215/46]

GROMALA WŁADYSŁAW, ur. 8 IX 1908, Wieprz, pow. wadowicki, s. Antoniego i Ka-
tarzyny Dyrdy, ż. Janina Krawczyk (od 14 II 1951); st. strz. rez., malarz pokojowy. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę rzemiosła w zakładzie malarskim Mireckiego. 
Powołany w III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, i przeniesiony pół roku później do 4 b. KOP 
„Dederkały”. Tu pracował w swoim zawodzie w drużynie gospodarczej. Po przejściu do rez. 
w III 1932 powrócił do wcześniej wykonywanej pracy. Zawezwany w 1935 na 4-tygodniowe 
ćwiczenia wojskowe, odbywające się w 1 psp Ponownie wcielony w szeregi wojska jesienią 
1938 i wówczas brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 
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156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Tam też 8 IX dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeniecki 
11327/XVII A), skąd przeniesiono go 30 V 1940 do oflagu II C Woldenberg (nr jeniecki 771/II
C). Tu 30 VIII 1944 ukończył 7-miesięczny Kurs Rzemieślniczo-Wojskowy. Wolność odzyskał 
w III 1945 w wyniku ofensywy wojsk sow. Po powrocie do kraju kontynuował zawód malarza 
do 1972, kiedy to stracił wzrok. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 13 IV 
1987 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, G 300/260; ZIW Nowy Sącz, Karta 
inwalidy Nowy Targ, nr 42; baza danych straty.pl podaje datę ur. 8 III 1908 Osielec, pow. nowotarski i pobyt w oflagu
XVIII A Lienz (nr jeńca 11327)]

GRONIK ANTONI, zam. w Lubomierzu, pow. limanowski; strz. We IX 1939 żołn. 9 ks  
1 psp, z którą wyruszył na front. Innych danych brak.

GROŃ ANTONI, ur. 18 V 1915, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii. Jako 
członek organizacji „Strzelec” w Kamionce Wielkiej powołany w V 1939 w szeregi ON i skiero-
wany na obóz wojskowy do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 24 IX 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego wrześniowy szlak 
jest nieznany, za wyjątkiem tego, że brał udział w walce pod Wawrzką. Zm. w III kwartale 2002  
i spoczywa na cmentarzu w Królowej Polskiej. [ZKRPiBWP NS, G 635/790; relacja Adolfa Poremby]

GROŃ FRANCISZEK, ur. 7 VIII 1910, Kamienica, pow. limanowski, s. Michała i Marii 
Majchrzak; strz. rez., rolnik. Pochodził 13-osobowej rodziny. Gdy miał 4 lata jego ojca zabrano 
do armii austriackiej, a wychowanie spadło na barki matki. W 12 roku życia rozpoczął naukę 
kowalstwa u prywatnego rzemieślnika, równocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej. Po 
jej ukończeniu pracował w wyuczonym zawodzie. Powołany 2 III 1932 do służby wojskowej  
w 2 kckm 1 psp, którą zakończył 12 IX 1933. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1936 
przeniósł się do ż. w Ochotnicy, gdzie założył kuźnię, oraz pracował w gospodarstwie. Zmob.  
20 IX 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 3 kckm, z którą wyruszył na front. Po 
walkach pod Grybowem skierowano go do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Do nowego miejsca 
postoju udał się koleją. Jednak dojechał tylko do Dębicy, skąd piechotą dotarł do Brzozowa. 
Podczas kolejnych walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Tu wzięto go do prac 
przy kopaniu rowów, z których zbiegł i 30 IX powrócił do domu. W okresie okupacji, a także 
w latach późniejszych zajmował się rolnictwem, a także pracował w kuźni. Zm. 2 X 1964 i spo-
czywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, G 304/174; relacja Franciszka Gronia]

GROŃ STANISŁAW, ur. 28 XII 1908, Nowy Sącz, tam zam., ul. Na Rurach 6, s. Michała  
i Agnieszki, żonaty; szer., robotnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z która wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego wrześniowy szlak jest nieznany. Aresztowany  
z początkiem 1940 za pogróżki pod adresem policjantów i osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd  
9 IV 1940 zbiegł i ukrywał się. Jego dalszy los jest nieznany. [APNS, Sąd Grodzki Nowy Sącz, Kg 117/40]

GROŃ STANISŁAW, ur. 8 VIII 1911, Tęgoborze, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzy-
ny Sikorskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 16 IX 1935 Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do  
2 plutonu kckm, z którym wyruszył na front w kierunku Łącka. Zatrzymaliśmy się w Jazow-
sku, skąd wysłano w okolice kilka patroli. Ja poszedłem z patrolem w kierunku Łącka. Tam 
natknęliśmy się na grupę Niemców, z którymi wywiązała się walka. Po strzelaninie podsunę-
liśmy się do nich i obrzuciliśmy ich granatami. Padło na miejscu dwóch Niemców, następnych 
dwóch zostało rannych, a reszta uciekła. Zabitych pochowaliśmy, a dla rannych wzięliśmy 
podwodę chłopską i wyruszyliśmy w stronę Jazowska. Lecz tam już nie było naszego wojska. 
Idąc dalej zostaliśmy okrążeni przez Niemców, rozbici i rozproszeni. Wspólnie z kolegą szliśmy 
szybko do Nowego Sącza. Po przybyciu na miejsce w nocy z 5 na 6 września nie zastaliśmy 
już 1 psp. Były tylko resztki 2 Kompani Marszowej z 4 psp. Bardzo zmęczeni i głodni udali-
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śmy się do koszar nie zatrzymani przez nikogo. Rano obudziliśmy się na wrzask obcej mowy. 
Przed nami stała gromada Niemców z bronią wycelowaną w nas. Po wzięciu do niewoli został 
osadzony w tychże koszarach, zamienionych na obóz przejściowy. Tam też zaczęto zwozić 
rannych polskich żołnierzy. Po jednodniowym pobycie zbiegł, wykorzystując chwilową nie-
uwagę wartowników i powrócił do domu. Podczas okupacji był dwukrotnie zabierany do 
przymusowych robót, ale za każdym razem udawało mu się z nich uciec z Nowego Sącza. Po 
zawarciu związku małżeńskiego w 1946, zamieszkał u żony w Rąbkowej, gdzie prowadzili 
własne gospodarstwo rolne. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP 
NS, G 408; świadek Stanisława Chlipały]

GROŃ WAWRZYNIEC, ur. w 1910, Kamienica, pow. limanowski, s. Wawrzyńca; szer., 
rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front 
do Wieliczki. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Kraków-Kobierzyn, skąd wysłano go do stalagu XIII D Nürnberg. Po udanej ucieczce  
z obozu w 1940 powrócił do domu. Podczas okupacji należał do podziemia. Po wojnie ob-
jął w 1947 połemkowskie gospodarstwo w Miliku. Był radnym GRN w swojej miejscowości,  
a następnie PRN w Nowym Sączu. Zm. we IX 1978 i spoczywa na cmentarzu w Miliku. [Relacja 
syna Władysława; świadek Franciszka Podgórniego]

GROŃ WŁADYSŁAW, ur. w 1913, Kamienica, pow. limanowski, tam zam. (nr domu 
142), s. Michała i Marii Majchrzak; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 
rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Innych danych brak. [Świadek Józefa Zboźnia]

GROŃSKI FELIKS, ur. 11 IV 1901, Obidza, pow. nowosądecki, s. Józefa i Rozalii Berel, 
kawaler. Ukończył szkołę powszechną. Powołany do służby wojskowej, w czasie której walczył 
od 20 IV do 1 X 1920 na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przydzielony do 56 bw. Z nim też wyruszył na front w kierunku Grybowa. Podczas walk pod 
Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a na-
stępnie w stalagu III A Luckenwalde, gdzie 20 IV 1945 odzyskał wolność. Po powrocie do kraju 
pracował do 19 IV 1954 w Nadleśnictwie Stary Sącz jako gajowy, a następnie Rejonie Prze-
mysłu Drzewnego w charakterze odbiorcy drewna. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 
1945”. Zm. 21 IV 1981 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, G 308/108]

GRÓDEK JAN, strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk poległ w nocy z 8 na 9 IX w Polance k. Krosna, razem ze Stanisławem 
Janczurą. Spoczywa na cmentarzu w Krośnie. [APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 23, poz. 130]

GRÓDEK TOMASZ, ur. 24 VI 1901, Wola Marcinkowska, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Anny; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w V 1920 do służby wojskowej w 8 pp Legionów w Lu-
blinie, gdzie ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. w X 1923 powrócił do pracy  
w rolnictwie. Zawezwany w 1932 na przeszkolenie wojskowe, które odbywał w 2 psp w Sano-
ku. 2 lata później zawarł związek małżeński, po czym zamieszkał u ż., pracując na roli. Zmob. 
27 VIII 1939 do II b. 1 psp i skierowany do służb porządkowo-ubezpieczających, działających 
między innymi na dworcu kolejowym w Nowym Sączu. Podczas wycofywania się w Ustrzy-
kach Dolnych, jego oddział został zbombardowany. W wyniku tego nalotu było wielu zabitych 
i rannych. Wyruszył dalej przez Chyrów, Stryj, Dolinę, by 16 IX o godzinie 6 przekroczyć 
granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie Eger, skąd po 3-miesięcznym pobycie 
(14 XII) został zwolniony z powodu choroby, po czym powrócił do domu. Przez całe życie był 
rolnikiem. Po zakończeniu wojny przez 12 lat był radnym GRN w Chełmcu, a także przez 6 lat 
członkiem tamtejszej Komisji Rewizyjnej w GS „SCh”. Zm. 14 VI 1993 i spoczywa na cmenta-
rzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, G 601/447]

GROS WŁADYSŁAW, ur. 6 I 1911, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana; strz. rez., rolnik. 
Służbę wojskową pełnił od 26 IV 1935 w 2 kckm 1 psp, by od IX 1936 służyć w 5 ks tegoż pułku. 
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Zmob. 20 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Podczas działań wojennych w nieznanych okolicznościach, przekro-
czył 22 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd w X 1939 zbiegł i powrócił 
do domu. 23 II 1943 po zaprzysiężeniu przez por. Jana Połomskiego pseud. „Dąb”, został żołn. pla-
cówki AK „Kuźnia” przyjmując pseud. „Lak”. Miesiąc później zawarł związek małżeński z Marią 
Gaik, z którą miał 5 dzieci. Brał udział w rozbrojeniu oddziału niemieckiego w Kamienicy oraz  
w rozbiciu posterunku policji w Tymbarku. Po zakończeniu wojny pracował w kopalni „Siersza” 
w Jaworznie. Był wieloletnim członkiem OSP w swojej miejscowości. Zm. 24 XII 1978 i spoczywa 
na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, G 26/31; Książeczka wojskowa nr C 0762962]

GROSS JÓZEF, ur. 13 IX 1901, Żmigród, pow. jasielski, zam. w Nowym Sączu, ul. Lwow-
ska 43, kawaler; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych 
danych brak. [APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1243]

GRÜBEL IZRAEL, ur. 15 V 1900, Nowy Sącz, tam zam., ul. Kraszewskiego 24, żonaty, 
miał 1 dziecko; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych walk zaginął. [APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1243]

GRUBER JAN, ur. 16 VII 1914, Rytro, pow. nowosądecki, tam zam., s. Jana i Marii 
Weber; strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1937-1938 w 5 pułku saperów w Stolinie. 
Zmob. w VIII 1939 do plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył na front. Prawdopodobnie  
w czasie działań wojennych dostał się do niewoli niem., skoro w 1942 był już przymusowym 
robotnikiem w Koloni. Tam też wymuszono na nim podpisanie volkslisty, po czym powrócił 
do domu. Aresztowany w 1945 przez władze polskie za zdradę narodu polskiego i skazany na 
2-letni pobyt w obozie w Jaworznie. [APNS, SONS, IV K 70]

GRUCA, imię nieznane, sierż. We IX 1939 szef 3 k. w b. asystencyjnym. [Relacja Franciszka 
Webera]

GRUCA JAN, ur. 16 XI 1902, Grybów, pow. nowosądecki, tam zam., ul. Sądecka 50, s. Jana  
i Anny Kukli; plut., rez. W dniu 30 VII 1927 zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. W czasie działań wojennych 
był prawdopodobnie ranny, bowiem przebywał od 28 IX do 10 XI 1939 w krakowskim szpitalu 
św. Łazarza. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital św. Łazarza, Kraków, poz. 8110; relacja Stanisła-
wa Oleksińskiego; Parafia Grybów, Księga urodzin, t. 6, s. 105]

GRUCA JAN, ur. 5 I 1908, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Władysława i Agaty Góry; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył 
30 IX 1933. Po przejściu do rez. był wzywany na ćwiczenia wojskowe w latach: 1935, 1937 i 1939. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do 
stalagu zbiegł w Tarnowie, po czym powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w rolnictwie. 
Po wojnie był zatrudniony w Zarządzie Wodno-Melioracyjnym, skąd w 1976 przeszedł na eme-
ryturę. [ZKRPiBWP NS, g 152/455]

GRUCA JÓZEF, ur. 15 VIII 1908, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii 
Święs; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wy-
ruszył na front do Huty. Podczas wojennych zmagań dostał się 19 IX w Tłumaczu do niewoli 
sow. Osadzony w obozie jenieckim NKWD Karakub (obwód doniecki), gdzie pracował praw-
dopodobnie w kamieniołomach. Wywieziony 16 VI 1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag 
(obwód Komi) celem zatrudnienia przy budowie linii kolejowej. Po rocznej pracy w bardzo 
trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych, odesłany 20 VII 1941 ze stacji Uchta, 
5. transportem do juskiego obozu NKWD (obwód iwanowski). Stąd po zwolnieniu z niewoli 
wyjechał 3 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Tu zachorował 
i pozostawał w szpitalu, gdzie zaginął. Postanowieniem Sadu Powiatowego w Nowym Sączu  
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z 28 X 1963 uznany za zmarłego z dniem 31 XII 1942. [SPNS, Ns 706/63; Ośrodek KARTA, Indeks 
represjonowanych, sygn.103531]

GRUCA JÓZEF, kpr., rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki jako d-ca drużyny. Innych danych brak. [Relacja Anto-
niego Liptaka]

GRULICH MIECZYSŁAW, ur. 13 V 1903, Nowy Sącz, zam. w Starym Sączu, s. Jakuba 
i Jadwigi Wrońskiej, żonaty; strz. rez. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Lima-
nowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Wobec niem. parcia doliną Du-
najca, przewieziony na linię frontu w rejon Jazowska, po czym wszelki słuch po nim zaginął. 
[SGSS, Zg 202/48]

GRUNWALD LEIB, ur. 21 I 1899, Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Piłsudskiego, żonaty, miał 4 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1929 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. W czasie walk zaginął. [APNS, AmNS I, Poszukiwani żołnierze, s. 1243]

GRUSZKA FRANCISZEK, zam. w Łużnej, pow. gorlicki; szer. Zmob. w VIII 1939 do 
bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [A. Jarosz, 65 lat temu, 
„Tygodnik Gorlicki”, nr 25/2003]

GRUSZKA JÓZEF MACIEJ, ur. 23 I 1913, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Ku-
negundy Wojnarskiej; szer. rez., telefonista–zwijakowy. Ukończył szkołę powszechną. W dniu  
9 VII 1938 zawarł związek małżeński w Moszczenicy z Zofią Wacek z Mszanki. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie wycofywania spotkałem Józefa Gruszkę, 
żołnierza, który służył przed wojną i był powoływany na ćwiczenia. Niemcy nas bombardowali  
i otoczyli. Pamiętam jak Józef Gruszka wyciągnął zdjęcie ślubne i patrzył na nie mówiąc, że może 
widzę cię ostatni raz. A ja mu powiedziałem nie patrz na zdjęcie, tylko kryj się bo bomby lecą. Po 
nalocie nie wiem co się z nim stało, bowiem zostaliśmy rozproszeni. Później go już nie widziałem. 
[ZKRPiBWP Koło Gorlice, Akta osobowe podopiecznych; SGGorl. Lhip 747/39; relacja Leszka Frączka – cytat]

GRUSZKA MICHAŁ, ur. w 1903, Dzianisz, pow. tatrzański, s. Wincentego i Katarzyny; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. 1 psp, z którą wyruszył na front. W pierwszych 
dniach wojny był ranny, po czym umieszczono go w gorlickim szpitalu. Wobec postępującej 
niem. ofensywy ewakuowany 5 IX do szpitala w Jaśle. Jego późniejsze losy są nieznane. [APK, 
PCK 19, Lista...,szpital Gorlice, poz. 7; Lista..., szpital Jasło, poz. 32 i 112]

GRYBEL JÓZEF, ur. 1899, Krużlowa Niżna, pow. nowosądecki, s. Kaspra; strz. rez., rol-
nik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas działań wojennych dostał się 18 IX w Brzeżanach do niewoli sow. Osa-
dzony w obozie jenieckim NKWD Karakub (obwód doniecki) i zatrudniony prawdopodobnie  
w kamieniołomach. Przewieziony 27 VI 1940 do Siewżełdorłagu NKWD (obwód Komi), gdzie 
pracował przy budowie linii kolejowej. Wywieziony 18 VII 1941 ze stacji Czibju 3. transpor-
tem do obozu etapowego, skąd dni później został odesłany 5. transportem do juskiego obozu 
NKWD (obwód iwanowski). Po zwolnieniu z obozu wyjechał 3 IX 1941 do powstającej Armii 
Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. [Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, syg. 103545]

GRYBEL KAZIMIERZ, ur. w 1908, Stara Wieś, pow. nowosądecki, tam zam.; strz. rez., 
rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ  
21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wyruszył 10 IX wraz z wojskiem do Lwowa, 
gdzie brał udział w jego obronie. Podczas tych walk dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Jarosław, skąd zbiegł i powrócił do domu. Innych danych brak. [Re-
lacja Władysława Spasalskiego]

GRYBOŚ FRANCISZEK, ur. w 1906, Gródek k. Grybowa, pow. nowosądecki. Zmob.  
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas walk o Libuszę otrzymał postrzał w plecy z km. Ciężko rannego wyniósł z pola walki 
jego znajomy Jan Dziedziak. Jednak w czasie drogi do punktu sanitarnego, zm. mu na rękach. 
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Pogrzebany w Libuszy, skąd po zakończeniu wojny został ekshumowany na cmentarz wojenny 
w Gorlicach. [Relacja Jana Dziedziaka; P1P, s. 130, poz. 19; KSp, s. 217]

GRYBOŚ M., strz. (?). We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
w Libuszy dostał się do niewoli niem. Był jednym z tych, którym nakazano pogrzebać ciała po-
ległych w tej bitwie polskich żołnierzy. Po wykonaniu tego polecenia, wieczorem tego samego 
dnia zbiegł i dołączył do swojego oddziału.

GRYGIEL WŁADYSŁAW, ur. 20 X 1908, Stróże Wyżne, pow. nowosądecki, s. Waw-
rzyńca i Julii; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej uczył się ślusarstwa  
u prywatnego rzemieślnika. Powołany 15 X 1927 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą 
zakończył 20 XII 1931. W 1937 zawarł związek małżeński z Wiktorią Łukasik, po czym roz-
począł pracę w wyuczonym zawodzie w Warsztatach Głównych PKP w Nowym Sączu. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do ktab, której miejscem koncentracji był teren dworu jej 
dowódcy por. Chwaliboga, położony nad potokiem Łubinka w Nowym Sączu. Na drugi dzień 
wieczorem załadowaliśmy się do pociągu i nad ranem wyładowaliśmy się w Bielsku. Tam kwate-
rowaliśmy w lesie obok tego miasta. Rano zastępujący dowódcę starszy sierżant polecił mi zabrać 
20 furmanek i żywność na trzy dni, jechać na stację kolejową i zameldować się u dowódcy. Było 
to 1 września. Furmanki nasze i inne woziły w pośpiechu cement na umocnienia obronne. Ja po-
zostałem pilnować prowiantu. O godzinie 9-tej rano przyjechał samochodem rotmistrz z 5 p.s.k. 
z Tarnowa i kazał natychmiast ściągać wojsko, każdy do swojej jednostki i powiedział że Niemcy 
przekroczyli granice Polski. Nasz tabor po załadowaniu amunicji w Kętach, pojechał w kierunku 
Krakowa, nękany przez drogę nieprzyjacielskimi samolotami. W Wieliczce mieliśmy odpoczynek. 
O godzinie 14-tej nadleciały trzy samoloty i zaczęły bombardować tabor. Byli zabici i ranni. Ja 
z dwoma furmankami pojechaliśmy na własną rękę i niedaleko Mielca dołączyliśmy do taboru 
bocheńskiego. Z Mielca cały tabor pojechał w kierunku Lwowa. Ja razem z jednym porucznikiem 
z Krakowa i 10-cioma żołnierzami pojechałem do Lublina. Tu przeznaczyli nas do piechoty do 
ciężkich karabinów maszynowych i stawialiśmy opór Niemcom. Na drugi dzień wycofaliśmy się 
pod Chełm Lubelski. Tam po 2-dniowej walce oddział został rozbity, a on się dostał do niewoli 
niem. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł, po czym powrócił do domu. Podczas oku-
pacji pracował w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). 
Po wojnie powrócił do pracy na roli. 1 VII 1950 został sołtysem w Wojnarowej, a następnie  
w 1955 wybrano go na przewodniczącego GRN w Wojnarowej. Zm. 26 III 1983 i spoczywa na 
cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, G 333/150; APNS, GRN Korzenna, Akta osobowe]

GRYGLEWICZ, imię nieznane, kpr. Zawodnik sekcji bokserskiej Wojskowego Klubu 
Sportowego (przy 1 psp) w Nowym Sączu. We IX służył w 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Jego dalsze losy są nieznane. [„Głos Podhala”, nr 16 z 17 IV 1938, s. 6]

GRYSICZAK ANTONI, ur. 14 X 1916, w Niemczech, zam. w pow. radomszczańskim; strz. 
Żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie wrześniowych walk prawdopodobnie ranny 
dostał się do niewoli niem. W okresie 8-24 I 1940 przebywał w krakowskim szpitalu św. Łazarza. 
Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital św. Łazarza]

GRYZIK JÓZEF, ur. 20 XII 1911, Bystra, pow. gorlicki, s. Jana i Ludwiki Gwiżdż; strz. 
rez., rolnik. Od 7 roku życia był sierotą, a jego wychowaniem zajęła się najstarsza siostra. Ona 
też zadbała, aby ukończył szkołę powszechną w Siarach, po czym pomagał jej w gospodar-
stwie. W 16 roku życia podjął pracę w gorlickiej firmie „Forest”, skąd 2 XI 1933 powołano go 
do służby wojskowej w 39 pp Strzelców Lwowskich w Jarosławiu. Po przejściu do rez., 1 X 1935 
powrócił na uprzednio zajmowane stanowisko. Wcielony w IV 1939 w szeregi ON i zakwate-
rowany w gorlickiej „Buciarni”. Tam przechodził przeszkolenie wojskowe. Po jego ukończeniu 
odesłany do Koniecznej, gdzie pracował przy umocnieniach polowych, a tam zastał go wybuch 
wojny. Po stoczonej bitwie 6 IX, wraz z oddziałem wycofał się przez Magurę Małastowską  
w kierunku wschodnim. Podczas kolejnych walk 10 dni później w Sądowej Wiszni, dostał 
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się do niewoli niem. W czasie konwojowania jeńców do obozu zbiegł i powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował w gorlickiej „Maziarni”. Po zakończeniu wojny pozostał na roli,  
a w 1977 przekazał gospodarstwo córce, po czym przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 12 XI 
1989 i spoczywa na cmentarzu w Ropicy. [ZKRPiBWP NS, G 589/344; tamże, Koło Gorlice, Zmarli człon-
kowie, t. 3, poz. 277]

GRYZIO JAN, ur. w 1913, Brzana Dolna, pow. gorlicki. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk poległ prawdopodobnie w Hołosku 
k. Lwowa, bowiem tam był widziany po raz ostatni. [APK. PCK 24, Lista poszukiwań PCK, poz. 690; P1P, 
s. 130, poz. 18]

GRYZŁO STEFAN, ur. w 1919, Brzana, pow. gorlicki, s. Stanisława; elew, robotnik.  
W 1937 ochotniczo wstąpił do orkiestry 1 psp, gdzie uczył się gry na klarnecie. Z chwilą wy-
buchu wojny wysłany 4 IX 1939 wraz nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Jednak do wyznaczonego miejsca nie dotarł, z powodu uszkodzenia pociągu ewakuacyjnego 
w czasie kilkakrotnych bombardowań. W tej sytuacji po sformowaniu kolumny, pomaszero-
wali w kierunku granicy węgierskiej. 17 IX okrążyły ich w Tłumaczu sow. czołgi, biorąc do 
niewoli. Po złożeniu broni i wydzieleniu z grupy jeńców oficerów, policjantów i żołnierzy KOP, 
odzyskał wolność. Rozpoczął trudny powrót do domu, przez tereny patrolowane przez nacjo-
nalistów ukraińskich. Skorzystał z podwiezienia przez zdążające do Lwowa sow. tabory, za co 
płacił grą na klarnecie. Po dotarciu na miejsce, przenocował u przygodnie spotkanej starszej 
kobiety, która dała mu cywilne ubranie, a następnego dnia zaprowadziła go do punktu PCK. 
Tam otrzymał koc, trochę żywności i pieniądze, po czym wsiadł do wagonu węglarki, mają-
cego jechać do Leska. Niestety pociąg ten skierowano w przeciwną stronę. Po dojechaniu do 
Podwołoczysk, ponownie znalazł się w sow. niewoli. Osadzony w prowizorycznym namioto-
wym obozie, gdzie przebywał ponad tydzień do czasu ponownej selekcji. W czasie jej trwania 
stwierdzono, że jest niepełnoletni i wobec tego kazano mu iść w swoja stronę. Po przejściu 
granicy na Sanie, spotkał koło Leska swoich kolegów, z którymi kontynuował powrót. Będąc 
niedaleko domu, koło bobowskiego cmentarza, zatrzymał go patrol niem. Nie pomogły za-
pewnienia, że powraca z zabawy, na której grał, ani okazywany im klarnet, musiał iść z nimi 
do Bobowej. Po przejściu mostu na Białej, wykorzystując chwilową nieuwagę prowadzących, 
skoczył w pobliskie krzaki, gdzie się ukrył. Po powrocie do domu w 1941, wstąpił do BCh  
w Brzanie Dolnej, gdzie zapoczątkował działalność młodzieżowej organizacji „Młody Las”. 
Zagrożony aresztowaniem, wyjechał w V 1944 w okolice Warszawy. Tam też w końcu VII 1944 
w Tłuszczu uczestniczył w akcji dowodzonej przez kpt. Dęba na pociąg pancerny. Aresztowa-
ny we IX 1944 w Zabrodziu przez NKWD w Sokołowie Podlaskim, za przynależność do AK 
i następnie wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Osadzony w obozie nr 270 Borowicze 
(obwód nowogrodzki), skąd zwolniono go 12 II 1946. Po powrocie do kraju zamieszkał w Bo-
bowej. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 IV 2000 został awansowany do stopnia ppor. 
[„Nasza Gmina”, nr 2 (10), kwiecień 2002, Bobowa; KLc; Ośrodek KARTA, Indeks Represjonowanych, poz. 15372]

GRZEGORZEK IGNACY, ur. 5 VIII 1909, Sechna, pow. limanowski, nauczyciel gim-
nazjalny, ppor. rez. Absolwent II Państwowego Gimaznjum im. Króla Bolesława Chrobrego 
w Nowym Sączu z 1929 i filologii germańskiej na UJ w 1936. Po ukończeniu studiów podjął 
pracę zastępcy nauczyciela w Gimnazjum Miejskim w Jordanowie 1937–1939. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako d-ca 1 plutonu, a zarazem z-ca d-cy 1 kckm. Po 
zranieniu por. Węgreckiego, został jej d-cą. Do niewoli niem. dostał się 19 IX w lasach k. Lwo-
wa, gdy w sile ok. drużyny, przebijał się przez ich kordon, idąc na odsiecz miastu. Osadzony  
w oflagu XI A Osterode (nr jeńca 67), przekazany 14 XI 1940 do oflagu II B Arnswalde, 
a 15 V 1942 do oflagu II D Gross Born. Przebywał także w oflagach XI A Osterode, II A Prenzlau,
X B Lübeck i stalagu X B Sandbostel. Po zakończeniu wojny nauczyciel w Gimnazjum i Liceum 
Handlowym w Rzeszowie (1946-1949), dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr 
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Oświaty w Rzeszowie (IX 1951-VIII 1958), kierownik Wydziału Pedagogicznego w Zarządzie 
Okręgu ZNP tamże (1959-1962), starszy instruktor pedagogiczny ZNP (1962-1965), lektor jęz. 
angielskiego, następnie kierownik katedry studiów języków obcych w WSP w Rzeszowie (1965-
-1974). Zm. 26 XI 1989 i został pochowany na cm. Pobitno w Rzeszowie. [P1P, s. 114; KSp, s. 217; 
relacja Władysława Połomskiego i Jana Rzońcy; baza danych straty.pl; strona 1 LO w Rzeszowie]

GRZESIAK MICHAŁ, ur. 29 IX 1916, Przenosza, pow. limanowski, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Graniczna 44, syn Antoniego i Karoliny Jaśkiewicz. Powołany do służby wojskowej 
w 1939, podczas której wybuchła wojna. W czasie wrześniowych walk dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu, skąd powrócił w 1946 do domu. W okresie 1946-1949 był bezro-
botny. 31 V 1949 poślubił Katarzynę Serwin. Przyjęty 16 IX 1949 do nowosądeckich Warszta-
tów Głównych PKP, skąd odszedł 5 IV 1952 z powodu wyjazdu na Ziemie Zachodnie. Innych 
danych brak. [ANNS, ZNTK, Teczka osobowa t. 1857]

GRZYB AUGUSTYN, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas wrześniowych walk ranny, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. 
W okresie 5-29 X 1939 przebywał w sanockim szpitalu. Innych danych brak [APK, PCK 19, Lista...
szpital Sanok, poz. 78]

GRZYB FERDYNAND, ur. 12 IV 1906, Łyczanka, pow. nowosądecki, s. Szymona i Petro-
neli Kmiecik; st. strz. rez., rolnik. Z powodu ciężkich warunków materialnych, nie uczęszczał 
do szkoły, pracując u zamożnych gospodarzy jako robotnik najemny. Powołany 12 IV 1922 do 
służby wojskowej w 6 ks 6 psp w Drohobyczu, skąd 10 XI 1923 przeszedł do rez. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się pod 
Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł, po czym powró-
cił do domu. Podczas okupacji niem., a także w latach późniejszych pracował na roli. Zm. 30 X 
1983. [ZKRPiBWP NS, G 349/157; tamże, Materiały historyczne Koła Miejskiego w Nowym Sączu]

GRZYB JAN, ur. 16 X 1908, Bilsko, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii Salamon; strz. 
rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 7 X 1929 w 1 psp i kontynuował ją do 9 X 1931 w 4 b. 
KOP „Dederkały”. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk o Gródek Jagielloński dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu. Po aresztowaniu w 1941 podczas łapanki w Nowym 
Sączu, został wywieziony do przymusowych prac w Rzeszy. Wolność odzyskał wiosną 1945  
w wyniku amerykańskiej ofensywy, po czym jesienią tegoż powrócił do kraju. Zm. 18 I 1991  
i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, G 606/372; baza danych straty.pl – podaje datę ur. 
17 VII 1908, pobyt w stalagu IX A Ziegenhain (nr jeńca 525) i pracę przymusową w Nieder-Wöllstadt od 27 X 1939]

GRZYB JÓZEF, ur. 16 I 1903, Sadek, pow. limanowski, s. Wincentego i Agaty, żona-
ty; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp (karta mobilizacyjna nr 681 L), z którym 
wyruszył na front. Jego wojenny szlak jest nieznany. Zm. 13 VI 1976 w Sadku i spoczywa na 
cmentarzu parafialnym w Jodłowniku. [Relacja córki]

GRZYB PAWEŁ, ur. 28 I 1904, Lipie, pow. nowosądecki, s. Piotra i Marii Białek; st. strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany w 1925 do służby wojskowej w 51 pp Strzelców Kresowych w Brzeżanach, 
którą zakończył w 1927. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. W czasie 
wrześniowych walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII B Lamsdorf (nr jeńca 
3227), skąd po otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go po 30 VI 1940 do przy-
musowych prac rolnych. Po odzyskaniu wolności w V 1945 powrócił do domu, gdzie zajmował 
się rolnictwem. Zm. 18 I 1999 i spoczywa na cmentarzu w Janczowej. [ZKRPiBWP NS, G 705/670]

GRZYBEK STANISŁAW, ur. 3 I 1908, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Grzesiak; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował u zamożnych 
gospodarzy jako siła najemna. Powołany w III 1929 do służby wojskowej, którą pełnił do  
IX 1930. Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia. W 1935 zawarł 
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związek małżeński i zamieszkał u ż., gdzie wspólnie prowadzili gospodarstwo. Zmob. 10 VIII 
1939 do 1 psp i przydzielony do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Stam-
tąd po przemundurowaniu, 3 dni później, przeniesiono go na placówkę w Piwnicznej i za-
kwaterowano w budynku szkoły. 17 VIII wysłano go do Żegiestowa, w celu ochrony tunelu 
kolejowego. Po jego zniszczeniu przez saperów WP, a następnie ataku wojsk słowackich na 
polskie pozycje, przeszedł górami do Nowego Sącza i zameldował się w dowództwie 1 psp. Tu 
wcielono go w szeregi ks, z którą w walkach odwrotowych, wycofywał się w kierunku wschod-
nim. W czasie ich trwania został ranny pod Korczyną, podczas nieprzyjacielskiego nalotu. Po-
mimo odniesionej kontuzji, przeprawił się przez San, kontynuując marsz w kierunku Lwowa. 
Wówczas też nadeszła wiadomość o sow. agresji. W tej sytuacji widząc bezcelowość dalszej 
walki, dowodzący oddziałem oficer wydał rozkaz zakopania broni w lesie i powrotu do domu. 
W czasie okupacji odnawiała się mu wojenna rana, w efekcie czego musiał zostać operowany. 
Zarówno zabieg, jak i dalsze leczenie, nie przyniosły poprawy i został inwalidą. Zm. 13 VII 
1989 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, G 627/335]

 GUBAŁA JAN, ur. 21 VI 1910, Dobra, pow. limanowski, s. Jakuba i Marty Boreckiej; 
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 29 X 1931 w 5 ks 1 psp, po czym kontynu-
ował ją od 21 III 1931 do 23 IX  1933 w plutonie łączności 4 b. KOP „Dederkały”. Powołany  
30 VIII 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Wcielony 15 VI 
1939 w szeregi ON i wysłany na 2-tygodniowe przeszkolenie wojskowe. Zmob. 3 IX 1939 do ks 
1 psp, z którą wyruszył na front. Prawdopodobnie podczas bitwy pod Sądową Wisznią dostał 
się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. Zm. 27 XII 1986 i spoczy-
wa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.[Książeczka wojskowa Jana Gubały]

GUBAŁA KAZIMIERZ, ur. 28 IX 1919, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Michała i Józefy 
Gębarowskiej; strz., meliorant. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. W 17 roku życia wstąpił do WFiPW, gdzie ukończył II stopień 
przeszkolenia wojskowego. Wcielony w V 1939 w szeregi ON w Gorlicach, gdzie kontynuował 
przeszkolenie wojskowe. Tuż przed wybuchem wojny wyruszył na front do Koniecznej, razem 
z 2 k. Podczas działań wojennych dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. W trakcje 
transportu jeńców do stalagu, zbiegł 24 IX, wykorzystując nieuwagę strażników. Po powrocie 
do domu 9 X podjął pracę na roli, która była jego głównym zajęciem do 1952. W tym też okre-
sie, zawarł związek małżeński (1945). Począwszy od 1 X 1952 był pracownikiem Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Melioracyjnego, skąd w 1984 jako majster przeszedł na emeryturę. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 23 VI 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Moszczenicy. [ZKRPiOR NS, G 354/666; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie t. 5, poz. 650]

GUBAŁA ROMAN, ur. 3 IV 1915, Szalowa, pow. gorlicki, s. Michała i Katarzyny Kalisz; strz., 
rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przerwał naukę z powodu trudnych warunków 
materialnych rodziny i rozpoczął pracę u zamożnych gospodarzy. Powołany 15 III 1938 do służby 
wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front pod Grybów. 
Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. 
W okresie okupacji trudnił się rolnictwem. Wtedy też w 1940 zawarł związek małżeński, pracu-
jąc w posiadłości teściowej. Począwszy od 1944 już jako samodzielny właściciel, gospodarował 
na wydzierżawionym od Janiny Kotarby gospodarstwie. W latach 1950-1966 był pracownikiem 
państwowej firmy, po czym powrócił do rolnictwa. Po przekazaniu ziemi córce w 1980 przeszedł 
na rentę rolniczą. Zm. 19 VII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Szalowej. [ZKRPiBWP NS, G 607/571]

GUC, imię nieznane, por. We IX 1939 dowódca kompani w 55 b. asystencyjnym. [Relacja 
Stanisława Maślanki]

GUCWA JAN, ur. 27 I 1913, Grybów, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Koszyk; kpr. 
rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1934 do służby wojskowej w 5 psk w Dębicy, którą ukończył 
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10 IX 1936. Po przejściu do rez. pracował ponownie w rolnictwie. Wcielony w V 1939 w sze-
regi ON i skierowany na przeszkolenie wojskowe, odbywające się na obozie w Cyganowicach  
k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a następnie w stalagu IX A Bad Sulza. Przenie-
siony w 1941 do stalagu XI A Altengrabow (nr jeńca 20469), skąd 3 lata później zwolniono 
go do domu na skutek nabytej choroby. Po zakończeniu wojny wstąpił w szeregi MO, skąd  
w 1969 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, medalami: „X-lecia Polski” i „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz 
Odznaką Grunwaldzką. Zm. w VII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS,  
G 410/482; świadek Józefa Durlaka, Władysława Tokarza; relacja Stanisława Oleksińskiego]

GUCWA WŁADYSŁAW, ur. 6 VII 1909, Ostrowsko, pow. nowotarski, s. Stanisława  
i Marii Kamaż; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. 
Podczas walk dostał się 19 IX do niewoli niem. w okolicach Tłumacza. Osadzony w stalagu  
IV A Elsterhorst, przeniesiony 21 I 1941 do stalagu XXI A Schildberg (Ostrzeszów) (nr jeńca 
12514) i zatrudniony w miejscowej cukrowni, gdzie w 1941 poważnie zachorował. Postawiony 
przed komisją lekarska, która uznała go za niezdolnego do dalszej pracy, zwolniony 21 II 1941 
po czym powrócił do domu. Zm. 19 VII 1985 i spoczywa na cmentarzu w Ostrowsku. [SPP-
pIIIRz 4967; baza danych straty.pl podaje przydział do 1 k. 2 pp]

GUMULAK DOMINIK, ur. 26 II 1913, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Pawła i Zofii Sko-
rupy; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyru-
szył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd w XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 6 XI 1951 w Kokuszce i spoczywa na cmentarzu  
w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, Gp 50]

GUMULAK MICHAŁ, ur. w 1899, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Wojciecha; szer. rez., 
rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych 
dostał się 18 IX w Dobrowodach do niewoli sow. Osadzony 10 X 1939 w obozie NKWD Rów-
ne–Lwów; tam był zatrudniony przy budowie drogi. Z chwilą rozpoczęcia wojny sow.-niem. 
został wywieziony do obozu NKWD Kozielsk, a następnie dalej w głąb Rosji. Po ogłoszeniu 
amnestii dla byłych polskich żołnierzy, wstąpił 2 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej gen. 
Andersa. Wraz z nią też odszedł do Iranu. Brał udział w walkach w Afryce oraz pod Monte 
Cassino. [Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych..., poz. 130970; świadek Jana Dziedziny]

GUNIA WŁADYSŁAW, ur. w VI 1911, Bukowiec, pow. nowosądecki, zam. w Jankowej, 
s. Wawrzyńca i Krystyny Budzyn; kpr. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do 503 k. asystencyjnej, z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Przemyślem 
wraz z Michałem Budzynem odpoczywali pod jakimś mostkiem jedząc chleb. Wtem ich uwagę 
przykuł widok uciekających ze swojej kryjówki szczurów. Wiedzeni złym przeczuciem, opu-
ścili natychmiast owo feralne miejsce, tym bardziej, że rozpoczął się nalot. Zrzucona w chwilę 
później w to miejsce bomba, zmiotła mostek z powierzchni ziemi. Brał udział w obronie Lwo-
wa, po czym wraz ze wspomnianym Michałem Budzynem powrócił do domu. Tu przez całą 
okupację pracował na roli. Niedługo przed jej zakończeniem wzięto go przymusowych prac 
przy kopaniu okopów, gdzie też z początkiem I 1945 odzyskał wolność. Po wojnie trudnił się 
rolnictwem, a także był znanym w okolicy zdunem, a stawiane przez niego piece i kamienne 
piwnice, służą w dalszym ciągu ich właścicielom. Zm. 22 XI 1983 i spoczywa na cmentarzu  
w Jankowej. [SG Cięż., Zg 6/47; relacja syna Mariana; świadek Leona Kantora]

GURBA JAN, ur. w 1909, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, zam. w Grybowie; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Władysława Dziedziaka]
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GURGUL MICHAŁ, ur. 6 IX 1915, Stronie, pow. limanowski, s. Klemensa i Zofii Dyrek;
strz., robotnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, podczas której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front do Tylicza wraz z plutonem moź-
dzierzy. Podczas walk o Lwów, dostał się 19 IX do niewoli sow. Przekazany niem. komendanturze 
wraz z grupką innych jeńców i osadzony w obozie przejściowym Rzeszów. Wywieziony 27 IX 
1939 do stalagu VI D Dortmund (nr jeniecki 2101), a następnie do stalagu V C Wildberg, gdzie 
pracował przy wydobywaniu torfu w Metzingen. Po zwolnieniu z obozu 27 VIII 1940 i otrzyma-
niu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac rolnych w Wersen 
(pow. Tecklenburg). Tam też w IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. 
Po powrocie do kraju w X 1945, pracował w rolnictwie. W tym też czasie (1947) zawarł związek 
małżeński. Począwszy od 1960 był pracownikiem Zarządu Wodnego w Krakowie, oddział Nowy 
Sącz, skąd w 1969 odszedł na rentę inwalidzką z powodu zawału mięśnia sercowego. Zm. 31 VII 
1996 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, G 362; SPPpIII Rz]

GURGUL SZYMON, ur. 20 XI 1907, Stronie, pow. limanowski, s. Ignacego i Marii Ku-
nickiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
następnie kontynuował do III 1932 w 14 b. KOP „Borszczów”. Po powrocie z wojska wstąpił 
w VII 1932 do koła SL w swojej miejscowości, którego był sekretarzem. Brał udział w mani-
festacjach chłopskich na terenie Limanowej, Nowego Sącza i Wierzchosławic, a także w straj-
ku chłopskim trwającym 1-10 VIII 1937. Za swoją działalność był poszukiwany przez policję  
i musiał się ukrywać. Zawezwany 15 III 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, które odbywał do  
20 VI w I b. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do k. asystencyjnej, z którą wyruszył na 
front do Krakowa. Podczas walk w Lasach Janowskich, został ranny w lewą nogę i przysypany 
ziemią po wybuchu pocisku artyleryjskiego. Po odgrzebaniu go przez kolegów i opatrzeniu 
ran, pozostawiony na polu walki, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Oświęcim, skąd wywieziono go do stalagu IV B Mühlberg i umieszczono w szpitalu. 
Przeniesiony po 2 miesiącach leczenia do stalagu IV A Hoyerswerda (nr jeniecki 11322/IVA), 
gdzie stanął przed komisją lekarską. Ta uznała go za inwalidę, po czym w II 1941 powrócił 
do domu. Tu latem 1942 wstąpił w szeregi BCh po zaprzysiężeniu przez Tomasza Wardęgę, 
przyjmując pseud. „Lis”. Pełnił służbę jako łącznik pomiędzy por. Władysławem Kitą „Skiełka” 
a Franciszkiem Cabałą „Duboisem” z Przyszowej. Przez całe życie zajmował się rolnictwem. 
Zm. 28 VI 1983. [ZKRPiBWP NS, G 363/152; Książeczka wojskowa nr A 126476]

GUŚTAK JÓZEF, ur. 22 II 1915, Podole-Górowa, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii Sło-
wik; strz., urzędnik. Wcześnie został sierotą, bowiem matka mu zm., gdy miał 3 lata, a ojca stracił 
mając 13 lat. Niemniej jednak ukończył szkołę powszechną. Powołany 22 III 1939 do służby 
wojskowej w 6 ks 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wyruszył 
do miejsca koncentracji II b. w Uhryniu. Wobec niebezpieczeństwa przerwania frontu, przeszedł  
z oddziałem do Marcinkowic, skąd następnie koleją przewieziono ich do Limanowej. Po przyby-
ciu na miejsce, skierowano całą grupę na odcinek frontu Tymbark–Piekiełko, celem zamknięcia 
kierunku z Dobrej. Wobec przedarcia się Niemców pod Mszaną Dolną, wycofali się do Nowego 
Sącza, a następnie 5 IX dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk o Lwów dostał się 18 IX do 
niewoli niem. pod Otynią. Osadzony w stalagu IV A Elsterhorst (nr jeńca 12336), przeniesiony 
do stalagu IV B Mühlberg. Po zwolnieniu 1 VII 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac w Kleinkugel k. Halle, gdzie pracował w rolnictwie. Pod-
czas ich wykonywania uległ groźnemu wypadkowi. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, skąd po 
kilkutygodniowym leczeniu odesłano go do obozu Wutach (?) k. Stutgartu i postawiono przed 
komisją lekarską. Ta uznała go za niezdolnego do dalszej pracy, po czym 17 I 1944 powrócił do 
domu. Po zakończeniu działań wojennych podjął pracę na PKP, skąd 30 VI 1975 przeszedł na 



223

emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 18 XI 1999 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, G 543/691]

GUT-MOSTOWY JAN, ur. 22 XII 1908, zam. w Zakopanem; st. strz. We IX 1939 żołn.  
1 psp. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Sulzbach (nr jeńca 
14 893). 1 VII 1940 zwolniony do Urzędu Pracy Schweinfurt. Innych danych brak. [Świadek 
Stanisława Majerczyka; baza danych straty.pl]

GUT-SZCZERBA FRANCISZEK, ur. 5 III 1916, Zakopane, s. Józefa i Marii Łukaszczyk; 
st. strz., mistrz budowlany. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w zakopiańskiej 
Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego, na wydziale ciesielki. Następnie, jako jej absolwent, 
podjął naukę w jarosławskim Technikum Budowlanym. Jednak na drugim roku przerwał naukę, 
z powodu powołania go do służby wojskowej w 5 b. Saperów Kraków. Reklamowany z wojska  
z powodu włączenia go do kadry narodowej skoczków narciarskich, przygotowującej się do Mi-
strzostw Świata FIS w Zakopanem. W czasie tych zawodów zajął 18 miejsce w konkursie skoków 
na Dużej Krokwi. Ponownie wcielony w szeregi wojska w III 1939 i przydzielony do 1 psp. Tu 
skierowano go do szkoły podoficerskiej, a następnie na kurs saperski, po czym wysłano go do bu-
dowy zapór przeciwczołgowych w Tylmanowej. Po zakończeniu tych prac powrócił do Nowego 
Sącza, by z chwilą wybuchu wojny ponownie znaleźć się w Tylmanowej. Tam brał udział w pierw-
szych walkach, a po rozbiciu oddziału, wycofał się do Nowego Sącza. Stąd ostatnim transportem 
wyruszył do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Jednak do miejsca przeznaczenia nie dojechał, bowiem 
w międzyczasie skierowano go do obrony Lwowa. Podczas tych walk dostał się w nieznanych 
okolicznościach w Kołomyi do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym roz-
począł powrót do domu. Zatrzymany przez Niemców w Jarosławiu i umieszczony w tamtejszym 
obozie przejściowym, celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł 
w okolicach Nowego Sącza, po czym 16 XII powrócił do domu. Tu w latach 1940-1943 pracował 
jako cieśla w zakopiańskim tartaku administrowanym przez Holzbau-Aktiengesellschaft Breslau 
(„Hobag”), a następnie w miejscowym Sądzie Grodzkim jako strażnik. Po zakończeniu wojny 
był zatrudniony w Zakopiańskim Cechu Rzemieślniczym, a od 1948 w Zakładzie Budownictwa 
Miejskiego. Począwszy od 1970 prowadził własny zakład rzemieślniczy, skąd w 1980 odszedł na 
emeryturę. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm.  
5 III 1996 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, G 456/328]

GUTOWSKI FRANCISZEK, ur. 18 V 1919, Nowy Sącz, s. Bernarda i Jadwigi; strz. Jako 
członek „Strzelca”, wstąpił ochotniczo 27 VIII 1939 do służby pomocniczej 1 psp. W czasie 
działań wojennych dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu I A Stablack, skąd 
w V 1940 zbiegł. Zatrzymany przez strażników na granicy i osadzony w więzieniu Schllo-
senburg, a następnie ponownie przekazany do stalagu. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939” oraz Złotą Tarczą Herbową Nowego Sącza. Zm. w VII 1989. [ZIW Nowy Sącz, 
Karta inwalidy koła Nowy Sacz, nr 356]

GUTTERCH MIECZYSŁAW, ur. 9 X 1919, Sękowa, pow. gorlicki, s. Jana i Bronisławy Zie-
lińskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Gorlicach pozostawał przy rodzicach, a następnie 
od 1937 pracował w przemyśle naftowym. Tu też związał się z organizacją młodzieżową „Wici”. 
Powołany w IV 1939 w szeregi ON w Gorlicach, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe.  
24 VIII 1939 wyruszył na front do Gładyszowa razem z 2 k. ON „Gorlice”. Podczas walk w Sądo-
wej Wiszni dostał się do niewoli niem. Prowadzony wraz z całą kolumną jeńców do obozu przej-
ściowego, zbiegł 28 IX w okolicach Gorlic. Po powrocie do domu pracował w przemyśle nafto-
wym. Z chwilą zakończenia wojny podjął dalszą naukę w Szkole Wiertniczej, zdobywając zawód 
wiertacza, a następnie w 1952 został absolwentem Technikum Naftowego w Krośnie. Wówczas 
to mianowano go kierownikiem kopalni Folusz, a następnie Osobnia. Oddelegowany w 1954 do 
Tarnobrzega, gdzie jako kierownik prowadził prace poszukiwawcze siarki, a 4 lata później węgla 
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kamiennego dla kopalni „Boże Dary” w Katowicach. Skierowany w 1960 do prac poszukiwaw-
czych ropy i gazu w okolicach Lubaczowa i Pilzna. W latach 1965-1970 był w załodze eksper-
tów sow. prowadzących poszukiwania w rejonie Kamionki, Sędziszowa i Rzeszowa. Po odejściu  
z tego zespołu nadal prowadził prace poszukiwawcze w rejonie Jasła, Skopowa, Husowa, gdzie 
odkrył bogate złoża gazu ziemnego. Odzn. Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 VII 1998 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS,  
G 401/633; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie t. 5, poz. 603; relacja Józefa Kosiby; świadek Kazimierza Markowicza]

GUZIK TOMASZ, ur. 19 VIII 1915, Młynne, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny Go-
lonki; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał w domu pomagając rodzicom 
w gospodarstwie, a następnie pracował jako robotnik przy budowie szosy Kraków–Zakopane. 
Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą kontynuował do IV 1939  
w 26 b. KOP „Żytyń”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył 
na front do Wieliczki. Podczas wrześniowych walk dostał się 10 IX do niewoli niem., z której 
niebawem zbiegł. W okresie okupacji pracował w rolnictwie. W V 1943 wstąpił do organizacji 
„Młody Las”, skąd przekazano go do placówki BCh „Śliwa” w Laskowej, gdzie nosił pseud. „Jo-
dła”. Po zakończeniu wojny pracował w CPN w Limanowej, a następnie w Łososińskich Zakła-
dach Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej. Stamtąd też w 1980 przeszedł na emeryturę. 
Zm. 10 III 1994 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, G 619/474]

GUZY STANISŁAW, ur. 29 X 1915, Stare Bystre, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Antoniny; 
strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 23 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny wy-
ruszył na front. W walkach odwrotowych wycofywał się po Tłumacz, gdzie 19 IX dostał się do 
niewoli sow. Wywieziony do obozu NKWD Oranki, skąd w XI 1939, w ramach wymiany jeńców 
przekazano go stronie niem. Osadzony w stalagu IX C Bad Sulza (nr jeńca 13796), skąd 28 II 
1941 po zwolnieniu z obozu do dyspozycji Urzędu Pracy Sangerhausen i otrzymaniu statusu pra-
cownika cywilnego, został wywieziony do prac rolnych u Fritza Hocha w Schönenwerd. Tam też 
15 II 1944 miał wypadek, w wyniku, którego utracił lewy kciuk. Umieszczony w szpitalu, gdzie 
tamtejsza komisja lekarska potwierdziła jego niezdolność do dalszej pracy. Po powrocie do domu 
w dalszym ciągu się leczył, a następnie pracował w rolnictwie. Odzn.: „Odznaką Grunwaldzką”. 
Zm. w II kwartale 2002. [ZKRPiBWP NS, G 382/789; świadek Antoniego Morawy]

GWIAZDA ALOJZY, ur. w 1900, Szopienice k. Katowic, zam. w Gorlicach, s. Pawła i Marty 
Matwiszyn, ż. Anna; strz. rez., piekarz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wszelki 
ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 6 VIII 1954, uznany 
został za zmarłego z dniem 31 XII 1946. [SPGorl., Zg 26/52]

 GWIŻDŻ HENRYK, ur. 10 VIII 1913, Nowy Sącz, s. Antoniego i Stefanii Marcharz; 
ppor. rez., nauczyciel. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki w Nowym 
Sączu, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Starym Sączu. Jako jej absol-
went z 1933 został nauczycielem w pow. jasielskim. Powołany 21 IX 1934 do służby wojskowej  
w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Po jej ukończeniu przydzielony  
31 III 1935 na praktykę do 3 pp Legionów w Jarosławiu. Stamtąd odkomenderowano go na 
przeszkolenie do 4 pp Legionów w Kielcach. Po zdaniu stosownych egzaminów, powrócił do 
3 pp. Tu 15 IX 1935 awansował do stopnia plut. pchor., po czym 1 X 1935 przeszedł do rez. 
Teraz pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Banicy. W tym też czasie uczestniczył 
w ćwiczeniach wojskowych od 6 VII do 14 VIII 1936, zakończonych awansem na sierż. pchor. 
Ppor. został mianowany 1 I 1938. Ponownie powołany 26 VI 1939 na ćwiczenia dla młodszych 
oficerów w 6 psp w Samborze, które zakończył 21 VII. Wobec nieotrzymania karty mobiliza-
cyjnej, zgłosił się ochotniczo do bON „Gorlice”, skąd na czele plutonu wyruszył na front. Po 
bitwie pod Brzozowem przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji rozpoczął powrót do 
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domu. Zatrzymany przez Niemców przy przekraczaniu Sanu i osadzony w obozie przejścio-
wym Jarosław, skąd miał być wywieziony do oflagu. 3 dni później, podczas transportu jeńców 
do Rzeszy, zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji począwszy od 1 II 1940 należał do 
ZWZ-AK pseud. „Pręt”. Jako dowódca placówki AK w Rzepienniku Strzyżewskim utworzył 
3 plutony strzeleckie i jedną drużynę ckm. Organizował oraz czynnie uczestniczył w tajnym 
nauczaniu. Dowodem uznania dla jego działalności były kolejne awanse na: por. (1941), kpt. 
(1943), mjr. (koniec 1944). Po zakończeniu okupacji pracował w swoim zawodzie w szkole 
powszechnej w Jazowsku. W dniu 1 XI 1945 przeniósł się do Bielska-Białej i tam uczył w szko-
le powszechnej nr 13 i liceum ogólnokształcącym. W tym też czasie ukończył Wyższy Kurs 
Nauczycielski. W latach 1957-1960 pełnił funkcję sekretarza ZNP w Bielsku-Białej. Po zakoń-
czeniu działalności pedagogicznej przeszedł 10 VIII 1973 na emeryturę, po czym powrócił 
w rodzinne strony. Odzn.: Krzyżem Virtuti Militarii (niezweryfikowany), Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką ZNP. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Helenie. 
[ZKRPiBWP NS, G 413/282; www. zsz 1, Absolwenci Seminarium Nauczycielskiego w Starym Sączu]

GWIŻDŻ MARCIN, ur. w 1909, Żbikowice, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Wywieziony do 
obozu w Uzbekistanie, gdzie 20 VI 1942 zm. w m. Kermine i tam został pogrzebany, gr. 6–A–29. 
[Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 366; Piotr Żaroń, Wykaz cmentarzy…, s. 88]

GWÓŹDŹ ADAM, ur. 4 XI 1912, Bystra, pow. gorlicki, s. Jana i Kunegundy Kowalskiej, 
ż. Helena Kostecka; kpr., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Ukończywszy 16 lat podjął pracę w gorlickich Za-
kładach Drzewnych „Forest”. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany 
do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. został skierowany do 4 ks w macierzystym 
pułku. Po przejściu do rez. we IX 1936 podjął pracę w Rafinerii Nafty Glinik Mariampolski.
Wcielony w IV 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Zdyni, razem z 2 k. Podczas walk  
w Sądowej Wiszni, po reorganizacji oddziałów został z-cą d-cy plutonu. Niebawem też do-
stał się do niewoli niem. Po przyprowadzeniu go do obozu przejściowego w Gorlicach, został  
z niego zwolniony jako pracownik rafinerii. Tam też był zatrudniony przez całą okupację.  
W latach 1947-1954 był pracownikiem kopalnictwa naftowego. Następnie 2 IX 1954 przeszedł 
do Zakładów Materiałów Izolacyjnych „Matizol” w Gorlicach, skąd 22 IX 1975 odszedł na 
rentę inwalidzką, a 2 lata później na emeryturę. Zm. 10 IV 1992 i spoczywa na cmentarzu  
w Bystrej. [ZKRPiBWP NS, G 553/444; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 394]

GWÓŹDŹ JÓZEF, ur. 11 III 1901, Szalowa, pow. gorlicki; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. Zm. 23 II 
1974 i spoczywa na cmentarzu w Szalowej.

H

HABELA JÓZEF, ur. 17 II 1921, Nowy Sącz, s. Józefa i Władysławy Mółki; strz., toro-
wy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, wstąpił 18 III 1936 do orkiestry wojskowej 1 psp, 
gdzie jako elew rozpoczął naukę gry na puzonie. Z chwilą wybuchu wojny włączono go do 
kgosp. Jednak już 3 IX wraz z innymi małoletnimi żołnierzami, wysłany został do OZ 21 DPG  
w Brzeżanach. Tam pełnił służbę pomocniczą, a następnie wraz z 3 k. wyruszył w kierunku po-
łudniowej granicy kraju. W czasie przemarszu dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Po zło-
żeniu broni i krótkotrwałym przetrzymywaniu jako nieletni, odzyskał wolność. W czasie drogi 
powrotnej do domu, przy przekraczaniu Sanu został zatrzymany przez Niemców. Osadzony  
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w obozie przejściowym Przemyśl, skąd wywieziono go do stalagu VIII F Lamsdorf. Przeniesio-
ny z początkiem XII 1939 do stalagu XXI A Schildberg, skąd 11 XII 1939 ze względu na młody 
wiek, został zwolniony. Po przybyciu do domu, pomagał ojcu w gospodarstwie. Począwszy od 
III 1942 był zatrudniony w nowosądeckiej betoniarni Józefa Wojtygi, uczęszczając zarazem do 
wieczorowej szkoły zawodowej. Wcielony z końcem 1942 do Baudienstu, w którym służył do 
VIII 1944. Miesiąc później rozpoczął pracę przy budowie i naprawie torów kolejowych w fir-
mie „Rumianowski” w Stróżach. Począwszy od V 1945 do VII 1951 był zatrudniony w Oddzia-
le Drogowym PKP Nowy Sącz jako torowy. Następnie od IX 1951 pracował jako starszy mistrz 
w Przedsiębiorstwie Robot Kolejowych nr 9 w Nowym Sączu, po czym we IX 1969 przeszedł 
na stanowisko starszego mistrza budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego 
nr 2. Odzn.: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” i odzna-
kami: „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego”, „Zasłużony dla Budownictwa”, oraz 
złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza. Zm. 1 XI 1995 i spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS. H 3/173; relacja Mieczysława Kurczaby]

HABELA STANISŁAW, ur. 24 I 1923, Nowy Sącz, s. Józefa i Władysławy Mółki; strz., 
introligator. Jako członek WFiPW powołany został w VIII 1939 do służby pomocniczej  
w 1 psp i przydzielony do 56 bw. Zgodnie z rozkazem opuścił 5 IX Nowy Sącz i udał się 
do Grybowa, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk dostał się 24 IX 
pod Radymnem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie 
Przeworsk i Tarnów, skąd miał być wywieziony do Rzeszy. Podczas transportu jeńców do 
stalagu, zbiegł pod Tarnowem i powrócił do domu. Tu rozpoczął pracę w nowosądeckiej 
drukarni Ottona Ladenbergera (Hauptstrasse 21). Aresztowany 20 VI 1942 w godzinach 
pracy przez gestapo, pod zarzutem druku i kolportażu ulotek i osadzony w nowosądeckim 
więzieniu. Z powodu niewystarczających dowodów winy, odzyskał wolność 30 IX 1942, po 
czym powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zabrany w VIII 1944 przez okupanta do 
prac fortyfikacyjnych w okolicach Nowego Sącza i Krynicy, które trwały do początku I 1945.  
W latach 1945-1951 był funkcjonariuszem MO w Nowym Sączu, Trzebini, Limanowej i Dą-
browie Tarnowskiej. W tym też czasie awansował do stopnia sierż. W X 1951 przeszedł do 
Spółdzielni Pracy „Sądeczanka” w Starym Sączu na stanowisko personalnego. W VIII 1953 
został kierownikiem w Kieleckim Przemysłowym Zjednoczeniu Budownictwa, placówka  
w Nowym Sączu. Począwszy od IX 1955 był pracownikiem Spółdzielni Budowlanej „Jed-
ność” w Grybowie, Placówka Nowy Sącz. Po jej likwidacji w VI 1956 został introligatorem  
w Spółdzielni Pracy „Dunajec” w Nowym Sączu, a od kwietnia 1968 wykonywał ten zawód 
w Spółdzielni Pracy Usługowo Wytwórczej „Przyszłość”. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grun-
waldzką”. Zm. 22 XI 1989 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPi-
BWP NS, H 4/101; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy koła Nowy Sącz, nr 4]

HABRATOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 15 III 1896, Strzyżów, woj. podkarpackie, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Bilińskiego 21; sierż. służby stałej. We IX 1939 podoficer 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Brak o nim dalszych informacji z czasu wojny. Zm. w Krynicy 24 X 1966. 
[SGNS, A 521/38; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1248]

HABURA FRANCISZEK, ur. 4 II 1918, Nowy Targ; strz. ? rez., kierowca. Na mobilizację 
w VIII 1939 do 1 psp przyjechał kabrioletem Steyr, porzuconym przez właścicielkę jednej ze 
szczawnickich willi. Po przybyciu na miejsce otrzymał przydział do 3 kckm. Ów samochód 
posłużył do przewiezienia na linię frontu karabinów km z Piątkowej do Grybowa. Później 
w nieznanych okolicznościach przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do 1 DP,  
z przydziałem do 1 Samodzielnego Szwadronu CKM. Ranny 16 II 1944 w czasie walk w Belgi 
i umieszczony w kanadyjskim szpitalu wojskowym w Antwerpii. Tam też zm., po czym po-
grzebano go 20 XII 1944 na cmentarzu miejskim Schoonselhof. Ekshumowany 26 IX 1947 na 
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polski cmentarz wojskowy Lommel, gdzie spoczywa w kwaterze I E.6 [Ociepka, Mój wrzesień 1939, 
maszynopis; strona internetowa: http://home.concepts.nl/~avalphen/lom/0625.htm]

HADAŁA WOJCIECH, ur. 11 XI 1922, Gniazda (obecnie m. Hniezdne, Słowacja), 
s. Władysława i Marii; strz. Jako członek WFiPW powołany w szeregi WP i skierowany do 
wzmocnienia posterunku Straży Granicznej k. Leluchowa (k. Zimnego). Po niem. inwazji wy-
cofał się górami do koszar 1 psp w Nowym Sączu. Tu otrzymał przydział do którejś z ks, po 
czym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył w Lasach Janowskich, skąd po rozbi-
ciu oddziału powrócił do domu. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany do stopnia 
ppor. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. i spoczywa na cmentarzu  
w Muszynie. [ZKRPiBWP, Koło Muszyna; relacja Franciszka Wnęka]

HADYK JULIUSZ, ur. 23 V 1898, Radzionków, pow. tarnogórski, zam. w Suchej Górze 
(w tymże powiecie, ob. dzielnica Bytomia), s. Jakuba i Agnieszki; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Janowem Lubelskim ranny odłam-
kiem w lewą nogę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w którymś ze szpitali polowych, 
skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Wobec stale pogarszającego się stanu 
zdrowia, odesłany 30 IV 1940 do Krakowa i umieszczony w tamtejszym szpitalu Czerwonego 
Krzyża. Po półmiesięcznym leczeniu, został 15 V wypisany i powrócił do domu. [APK, PCK 19, 
Szpital Czerwonego Krzyża]

HAFBAUER KAROL, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach nad-
wyżki kadrowej do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

HAJDUGA JAN, ur. 11 V 1915, Tęgoborze, pow. nowosądecki, s. Michała i Anny Sala-
mon; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym, skąd miał być wywieziony do Rzeszy. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł, 
po czym powrócił do domu. Zm. 30 VI 2004 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. 
[ZKRPiBWP NS, H 199]

HAJDUGA JAN, ur. 3 II 1916, Klimkówka, pow. nowosądecki, s. Stefana i Katarzyny To-
karz; strz. W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed 
jej rozpoczęciem wyruszył na front. Innych danych brak. [SPNS, C 795/54]

HAJDUGA MARIAN, ur. 5 VII 1912, Nowy Sącz, s. Walentego i Marii Wańczyk;  
st. strz. rez., murarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w charakterze robotni-
ka budowlanego, a następnie w 1932 rozpoczął praktykę w zawodzie murarskim. Powołany  
15 III 1935 do służby w 1 psp, którą zakończył 20 IX 1936. Zmob. 15 VIII 1939 do macie-
rzystej jednostki, po czym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod Birczą, 
skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do domu. Począwszy od 1940 był zatrudniony w firmie
budowlanej inż. Józefa Kouli, rozbudowującej warsztaty kolejowe Ostbahn w Nowym Sączu,  
a następnie przy różnych pracach w swoim zawodzie. Począwszy od 1945 jako pracownik 
Budowlanej Spółdzielni „Przyszłość”, odbudowywał swoje miasto po zniszczeniach wojen-
nych. W latach 1950-1957 był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Bu-
dowlanym, skąd po odejściu, otworzył własny zakład rzemieślniczy. Pracę zawodową za-
kończył w 1969 ze względu na stan zdrowia, po czym opiekowała się nim siostra. W latach 
1945-1957 był członkiem Komitetu Odbudowy Nowego Sącza. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 23 IX 1986 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, H 71/118]

HAJDUGA PIOTR, ur. 15 IV 1910, Rąbkowa, pow. nowosądecki, s. Michała i Anny Sala-
mon; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz, z którą wyruszył 
na front pod Jazowsko. Podczas walk dostał się 18 IX w Kołomyi do niewoli sow. W drodze 
wymiany jeńców przekazany w XI 1939 stronie niem. i osadzony w stalagu II A Neubran-
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denburg (nr jeńca 20734). Po zwolnieniu z obozu 30 VII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika 
cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac u Wacława Kanne w Parchim (Meklem-
burgia), gdzie pracował do XII 1942. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 18 XI 1987  
i spoczywa na cmentarzu w Tabaszowej. [SPP pIIIRz NS, H; baza danych straty.pl]

HAJDUGA WŁADYSŁAW, ur. w 1907, Wilkowisko, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Paderewskiego, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1247]

HAJDUK ANDRZEJ, ur. 12 V 1913, Sękowa, pow. gorlicki, s. Wincentego i Bronisławy 
Dudki; plut. rez., technik. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę w gorlickich 
Zakładach Drzewnych, a od 1932 związał się z przemysłem naftowym. Powołany w IV 1937 do 
służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą ukończył we IX 1938. Od III 
1939 odbywał 3-miesięczne ćwiczenia rez. w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, po czym 
wyruszył na front pod Muszynę. Podczas walk o Dobromil został ranny w wyniku eksplozji 
nieprzyjacielskiego pocisku. Umieszczony w szpitalu polowym w Sądowej Wiszni, gdzie do-
stał się do niewoli niem. Wywieziony do stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9039) i przekazany na 
8-tygodniowe leczenie szpitalne w Rheine. Po hospitalizacji umieszczony w stalagu VI D Do-
rtmund, skąd po zwolnieniu z obozu 18 XII 1940 i nadaniu mu statusu robotnika cywilnego, 
został wywieziony do przymusowych robót. Wobec złego stanu zdrowia, uznany 18 XII 1940 
przez komisję lekarską za niezdolnego do dalszej pracy i odesłany do domu. Tu kontynuował 
leczenie, a następnie podjął pracę w przemyśle naftowym, pracując na różnych stanowiskach. Po 
ukończeniu w 1954 Technikum Naftowego w Krośnie, został kierownikiem wierceń. W takim 
też charakterze przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 31 XII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, H 7/127; tamże, Koło Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 3, poz. 335]

HAJDUK FRANCISZEK, ur. 8 IX 1906, Gromnik, pow. tarnowski, s. Michała i Karoliny 
Kwaśny; st. strz. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował u zamożnych gospo-
darzy jako robotnik rolny. Powołany 12 X 1928 do służby wojskowej w 5 psk w Tarnowie, którą 
zakończył 28 IX 1930. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do plutonu żandarmerii 
polowej, a następnie plutonu ochrony dróg i mostów kolejowych. Na skutek niem. ofensywy 
wycofał się w kierunku Tarnowa, gdzie w rejonie Wojnicza zniszczył most drogowy. Następ-
nie przez Pilzno, Krosno, Duklę doszedł do Przemyśla, gdzie dostał się do niewoli niem. Po 
krótkotrwałym pobycie w obozie przejściowym zbiegł i powrócił do domu.  Zm. 9 XII 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, H 158/180]

HAJDUK JAN, ur. 23 VI 1899, Szczereż, pow. nowosądecki, s. Michała i Anny Hebdy; 
strz., rolnik. Przed wybuchem wojny jego ojciec sprzedał gospodarstwo w Szczereżu i zaku-
pił nowe w Jazowsku, gdzie też wszyscy się przeprowadzili. Do szkoły nie uczęszczał, ponie-
waż jako najstarsze dziecko musiał pomagać matce w gospodarstwie, bowiem ojca powołano  
w 1915 do służby w wojsku austriackim. Zabrany w 1917 do tejże armii, lecz na wskutek sta-
rań rodziny otrzymał zwolnienie, ze względu na ojca, przebywającego już na froncie. W 1921 
zawarł związek małżeński, po czym powołano go do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku. Po 
przejściu do rez. w 1923 pracował razem z ż. w gospodarstwie. Zmob. 1 IX 1939 do 1 ks 1 psp, 
z którą 2 IX wyruszył na front w rejon Grybowa. Podczas walk pod Krakowcem dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Radomsko, a następnie Jarosław i Kraków-
-Kobierzyn, skąd 13 X 1939 został zwolniony z powodu choroby. Przez całą okupację, jak 
również w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. W 1946 po śmierci pierwszej ż. zawarł 
powtórne małżeństwo. Zm. 2 VI 1980 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS,  
H 9/30; świadek Jana Kazały i Jana Kuzaka]

HAJDUK ROMAN, ur. 28 VII 1919, Gorlice, s. Piotra i Walerii Gałkowskiej; strz., pra-
cownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował wraz z ojcem w warsztacie 
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szewskim. Równocześnie uczęszczał do szkoły zawodowej, gdzie był członkiem WFiPW. Tam 
też w 1939 zdobył II stopień przeszkolenia wojskowego na obozie w Hermanowicach k. Ustro-
nia Śląskiego. Zmob. 31 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front 
pod Magurę Małastowską. Tam też przeszedł dodatkowe przeszkolenie w zakresie obrony  
i stawiania zapór przeciwczołgowych. Po agresji niem., zgodnie z rozkazem wycofywał się od 
5 IX przez Kornuty, Folusz Żmigród po Krościenko. Tam podczas nocnego starcia jego kom-
pania została rozbita. Po dołączeniu do innego oddziału, doszedł do Sądowej Wiszni, gdzie 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, mieszczącym się w przemyskim 
więzieniu, a następnie w koszarach byłego 22 pal Przemyśl, skąd 25 IX pieszo w kolumnie 
szedł w kierunku Jarosławia. Podczas drogi zbiegł pod Radymnem podczas postoju konwoju, 
wykorzystując pobliski most i rosnące nad rzeką krzaki. W okresie od VI 1941 do VI 1947 
był pracownikiem rafinerii w Gorlicach na stanowisku robotnika placowego. Następnie przez  
9 miesięcy zatrudniała go tamtejsza firma „Bata”. Po wyjeździe do Krapkowic do dnia 31 X 
1950 pełnił funkcję kasjera w GS „SCh”, a później przez 4 lata był starszym inspektorem gastro-
nomii w WZGS „SCh”. Następnie przez 11 lat pełnił tą samą funkcję najpierw w PZGS „SCh”,  
a następnie WZGS „SCh” w Jaśle. 21 X 1967 przeszedł do Fabryki Maszyn Górniczych „Glinik” 
na stanowisko zaopatrzeniowca, skąd w 1984 odszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 17 VIII 2010 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, H 201; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały historyczne, poz. H 4]

HAJDUK STANISŁAW, ur. 30 VI 1921, Siary, pow. gorlicki, s. Antoniego i Apolinary Przy-
bycień; strz., kierowca. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, pracował w ogrodach pałacu 
Długoszów w Siarach, obsługując agregat i równocześnie uczęszczał do szkoły zawodowej. Tam 
też jako uczeń należał do WFiPW. Skierowany na obóz wojskowy do Cyganowic k. Starego Są-
cza, gdzie 15 VIII 1939 zdobył II stopień przeszkolenia wojskowego. Zmob. 31 VIII 1939 do 4 k. 
„Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas walk dostał 
się w Zimnej Wodzie k. Lwowa do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-
-Zakrzówek, skąd w XI 1939 zbiegł, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował 
ponownie w pałacu w Siarach. Po wojnie był zatrudniony w charakterze kierowcy w gorlickich 
zakładach: „Maziarnia”, Urząd Drogowy, Kolumna Transportu Sanitarnego i wreszcie w ZSL. 
Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz me-
dalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 2 III 2007 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, H 11; ZKRPIBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały historyczne, poz. H 2]

HALCZAK ALOJZY, ur. 17 VII 1915, Podszkle, pow. nowotarski, s. Józefa i Teresy 
Dmuchacz; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły ludowej, pomagał rodzicom w gospodarstwie. 
Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej 
rozpoczęciem, wyruszył do miejsc koncentracji II b. w Łabowej. W obliczu niebezpieczeństwa 
przerwania frontu w okolicach Mszany Dolnej, wyruszył wraz z oddziałem do Marcinkowic, 
skąd koleją udał się na front do Limanowej. Wobec postępów ofensywy niemieckiej wyco-
fali się na nowe pozycje obronne w rejon Nowego Sącza, a następnie dalej na wschód. Swój 
udział w wojnie obronnej 1939 zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił 
do domu. W czasie okupacji podobnie jak i w latach późniejszych, trudnił się rolnictwem. 
Powołany w 1944 do przymusowej służby w wojsku słowackim, czasie której wybuchło po-
wstanie. Po przejściu na stronę powstańców, walczył w ich szeregach przez 3 miesiące. Po jego 
upadku, leśnymi drogami powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, H 64/127]

HALERZ TADEUSZ FRANCISZEK, ur. 26 IV 1916, Jasło, s. Bronisława i Natalii Flis; 
strz., pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej zaprzestał dalszej nauki z po-
wodu trudnych warunków materialnych. Aby wspomóc rodzinę, podejmował się różnych 
zajęć. Wreszcie w 1935 znalazł stałe zatrudnienie, jako pracownik kancelaryjny i maszynista 
u komornika Sądu Grodzkiego w Jaśle, Ferdynanda Pelikana. 10 IX 1938 zawarł związek mał-
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żeński z Anielą Rokitowską. Powołany 15 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front, w szeregach 7 ks. Swój udział  
w wojnie zakończył w Mościskach, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu w latach 
1940-1941 pozostawał bez pracy, zarobkując dorywczo jako handlowiec. W tym też czasie był 
dwukrotnie zatrzymany podczas łapanek, z których udawało mu się zbiec. Mając na utrzy-
maniu ż. i 3 małoletnich dzieci, otrzymał w Urzędzie Pracy posadę inkasenta składek ognio-
wych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych na terenie gmin: Żmigród Nowy  
i Krempna. Jednak 30 IV 1943 utracił to zajęcie, wskutek przejęcia jego domeny przez sołty-
sów. Pozostając bez środków do życia i będąc pod ciągłą presją wywozu do obozu koncentra-
cyjnego lub na przymusowe roboty, przyjął 1 VI 1943 pracę w Wydziale Kryminalnym Policji 
Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (granatowej) w Jaśle. W obliczu zbliżającego się frontu  
i masowego przesiedlania ludności cywilnej Jasła do okolicznych miast i wiosek posterunek 
został zlikwidowany we IX 1944. Tym sposobem znalazł się w Gorlicach. Po zakończeniu woj-
ny pracował w różnych przedsiębiorstwach do 1 V 1975, po czym z powodów zdrowotnych 
przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 14 VI 1992 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPi-
BWP NS, H 197/133; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1986-92, poz. 370]

HALOTA STANISŁAW ZBIGNIEW, ur. 30 V 1919, Limanowa, s. Wojciecha i Anto-
niny Biedroń; kpr. pchor., inżynier. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę  
w II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, gdzie w 1938 uzyskał świadectwo 
dojrzałości. W tymże roku odbył służbę w Junackich Hufcach Pracy, a następnie rozpoczął  
30 IX 1938 szkolenie dla szeregowych piechoty z cenzusem naukowym na Dywizyjnym Kur-
sie Podchorążych Rezerwy 21 DPG przy 4 psp w Cieszynie. Po ukończeniu kursu odbywał 
praktykę w 1 psp na stanowisko d-cy plutonu w 2 kckm. W obliczu zbliżającej się wojny 
został przeniesiony do Komendy Garnizonu Nowy Sącz, dowodzonej przez kpt. Franciszka 
Czerwińskiego. Z chwilą wybuchu wojny został oddelegowany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Podczas działań wojennych dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie 
Kozielsk, skąd z końcem XI 1939 przewieziono go do Brześcia n. Bugiem i przekazano w ra-
mach wymiany jeńców stronie niem. Umieszczony w stalagu VIII C Sagan (nr jeńca 4882), a od  
18 V 1940 w stalagu VIII A Görlitz. Następnie przebywał w stalagu XII A Limburg i stalagu XII B  
Frankenthal, skąd jesienią 1941 został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego 
miał być wywieziony do przymusowych prac. Jednak z powodu zamiany z inną osobą, powró-
cił w XI 1941 do domu. Tu wstąpił w szeregi ZWZ, gdzie pod pseud. „Kowal” pełnił funkcję 
adiutanta d-cy placówki Limanowa. Po utworzeniu AK był d-cą plutonu w placówce „Centra”, 
dowodzonej przez Zygmunta Jońca „Zygę”. Wtedy tez zmienił pseud. na: „Czarny”. W połowie 
1944 został odkomenderowany do dyspozycji Komendy Głównej AK. W tym też czasie z re-
komendacji AK, objął stanowisko Komendanta Straży Pożarnej w Limanowej. Za całokształt 
swojej okupacyjnej działalności został awansowany rozkazem Komendanta AK z dnia 1 I 1945 
do stopnia ppor. Po wkroczeniu wojsk sow. w I 1945, organizował Milicję Ludową. Niebawem 
też rozpoczął studia na AGH i Politechnice Krakowskiej, uzyskując w 1950 dyplom inż. i mgr. 
nauk technicznych. W latach 1950-1953 był Naczelnikiem Działu Technicznego w Zjednoczeniu 
Budownictwa Wojskowego. Następnie w okresie 1953-1961 był kierownikiem w Zjednoczeniu 
Budownictwa Miejskiego w Rzeszowie, oddział Jasło. Później przez 3 lata pracował jako kierow-
nik w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego „Podhale”, a w latach 1963-1970 przewodził 
brygadzie Remontowo-Budowlanej Uzdrowisk: Krynica, Szczawnica, Rabka. Przez 2 lata był sa-
modzielnym konstruktorem w ZNTK, a później przez taki sam okres dyrektorem technicznym 
w Miejskim Zarządzie Domów i Mieszkań w Nowym Sączu. Począwszy od 1974 był Starszym 
Inspektorem Nadzoru. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Armii Krajowej, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 5 II 1998  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, H 142/208; KSp, s. 217]
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HALUCH EUGENIUSZ, ur. 21 X 1904, Gorlice, s. Piotra i Marii Kret; kpr. rez., robotnik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany w 1925 do służby wojskowej w 3 ks 2 psp w Dębicy, skąd wysłano go do szko-
ły podoficerskiej przy 2 psp w Sanoku. Po zakończeniu służby pozostał w wojsku, wstępując 
ochotniczo do Straży Granicznej w Wołczynie. Stamtąd po 10 miesiącach służby skierowano 
go do Szkoły Podoficerów Niezawodowych w Starej Wilejce, skąd po 5 miesiącach powró-
cił do jednostki. Po przejściu do rez. podjął w 1929 pracę w kopalni nafty Gorlice. Zmob. 
24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Podczas walk 
w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Gorlice 
zw. „Buciarnią”, skąd zbiegł i powrócił do domu i uprzednio wykonywanej pracy. Stamtąd też 
w 1969 odszedł na emeryturę. Zm. 31 I 1993 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP 
NS, H 181/149; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 449]

HALUCH PIOTR, ur. 30 III 1900, Siary, pow. gorlicki, s. Józefa i Karoliny Konieczna; 
strz. rez., robotnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. W 18 roku życia powołany do służby 
wojskowej w armii austriackiej i po 3-miesięcznym przeszkoleniu w Nowym Sączu wysłany 
na front włoski nad Piavę. Do kraju powrócił w XI 1918, już jako rez. Powołany 4 II 1920 do 
służby wojskowej w 49 pp Strzelców Kresowych w Kołomyi, w czasie której brał udział w woj-
nie bolszewickiej. Zdemobilizowany w 1923. W poszukiwaniu zajęcia wyjechał do Borysławia, 
gdzie znalazł zatrudnienie przy wydobyciu ropy naftowej. Zwolniony z pracy za przynależność 
do PPS, powrócił do domu i tu pracował w cegielni Wronki k. Gorlic, a następnie w tartaku 
Eidlera w Gorlicach. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i wysłany na przeszkolenie wojskowe na 
obozie na Magurze Małastowskiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył 
na front. Po rozbiciu oddziału w Krościenku, wycofywał się w walkach odwrotowych pod Sam-
bor, gdzie dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 
2721), po czym kolejno przebywał: w stalagu XII A Limburg, w stalagu XII B Frankenthal (od 
10 XII 1940), w stalagu XII A (od 1 III 1941), stalagu XII B (od 26 III 1941). Do domu powrócił 
w 1945 chory na malarię. Po wyleczeniu podjął pracę w rafinerii w Gorlicach najpierw jako
robotnik, a następnie brygadzista. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 30 VIII 1987 
i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS, H 23/80; ZKRPiBWP Kolo Miejskie Gorlice, Materia-
ły historyczne, poz. 158; świadek Władysława Kluski, Franciszka Sikory, Jana Zimowskiego]

HAŁADYNA JÓZEF, ur. 22 I 1913, Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, s. Jana  
i Katarzyny Hołodyny; kpr. rez., rolnik. Wychował się w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. 
Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, jako siła najemna, pracował u zamożnych go-
spodarzy. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1935 rozpoczął gospodarowanie na własny 
rachunek. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w X 1937. 
Zawezwany w 1938 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w ramach 
których brał udziałw operacji „Zaolzie”. Zmob. 14 VIII 1939 do 1 psp, skąd przekazano go 
do 55 b. asystencyjnego, po czym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się  
w Radymnie do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 6322) i zatrudnio-
ny u bogatego ziemianina. W VIII 1940 jego ż., wychowująca samotnie 2 maleńkich dzieci, 
wystosowała prośbę do władz obozu o jego zwolnienie. Podobne pismo wysłał Zarząd Gmi-
ny Bukowina. Powyższe prośby zostały pozytywnie załatwione i 2 miesiące później powrócił 
do domu. Przez cały okres okupacji pracował w swoim gospodarstwie oraz dorywczo na 
różnych budowach jako cieśla. W latach 1947-1948 był komendantem Służby Polsce na swo-
im terenie. Następnie w okresie 1950-1954 pracował jako dozorca, palacz i zaopatrzeniowiec 
w Funduszu Wczasów Pracowniczych. Od 1960 był zatrudniony jako pracownik poczty, naj-
pierw jako dozorca i palacz, a następnie listonosz. Zm. 1 III 1997 i spoczywa na cmentarzu 
w Bukowinie Tatrzańskiej. [ZKRPiBWP NS, H 124/189]
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HAŁAGAS LUDWIK, strz. rez. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [Relacja Franciszka Markowicza]

HAŁGAS ANTONI, ur. 10 IX 1904, Kobylanka, pow. gorlicki, syn Wojciecha i Balbiny 
Krul; kpr. rez., ślusarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Począwszy od 1919 pracował jako pomocnik murarski w Gli-
niku Mariampolskim. 3 lata później został uczniem w warsztacie stolarskim Stanisława Ada-
mowskiego w Gorlicach, a już od 1923 pracował na własny rachunek. Powołany 15 III 1926 
do służby wojskowej w 1 psp, skąd przeniesiono go do 13 b. KOP „Kopyczyńce”. Po przejściu 
do rez. powrócił do wyuczonego zawodu. Przed wybuchem wojny dowodził tzw. Drużyną Ko-
bylańską, organizacją o strukturze wojskowej. Wcielony w IV 1939 do ON, gdzie przechodził 
przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front 
do Gładyszowa na czele drużyny. Po paru dniach przeniesiono go do plutonu Straży Granicz-
nej w Koniecznej. Brał udział w nocnym wypadzie na stronę słowacką 1 IX 1939. Stamtąd 
rozpocząłem odwrót przez Kornuty, Żmigród do Krosna, a następnie dalej na Sanok. Podczas 
późniejszych walk prawdopodobnie po rozbiciu oddziału przekroczył granicę węgierską. In-
ternowany od 24 IX 1939 w obozie Sá ár, skąd po zwolnieniu w 1940 powrócił do domu. Po-
cząwszy od 3 IX 1940 był zatrudniony w gorlickim kopalnictwie naftowym. Tam też pracował 
nieprzerwanie do 31 X 1969, tj. do czasu przejścia na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Kombatanci przeniesieni do innych kół, poz. 24; świadek 
Tomasza Mazura, Franciszka Markiewicza, Kazimierza Tomasika]

HAŁUSZCZAK TEODOR, ur. 25 I 1916, Nowica, pow. gorlicki, s. Piotra i Teodozji Jasz-
czak; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front do Mochnaczki celem zabezpie-
czenia granicy. W walkach odwrotowych dotarł do Drohobycza, a następnie na rozkaz prze-
łożonych, przekroczył 26 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd po 
rocznym pobycie wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Stąd po 3-miesięcznym 
pobycie odesłano go do Krakowa, po czym odzyskał wolność. W okresie okupacji zajmował się 
rolnictwem. W 1945 zawarł związek małżeński. Wysiedlony w ramach akcji „Wisła” na Ziemie 
Zachodnie, gdzie przez 2 lata pracował w otrzymanym gospodarstwie, a przez następne 8 lat 
był robotnikiem leśnym. Po powrocie w 1958 w rodzinne strony osiadł w Nowicy, pracując na 
roli. Przez 10 lat sprawował społecznie urząd sołtysa swojej miejscowości. Odzn.: Brązowym 
Krzyżem Zasługi i odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”. [ZKRPiBWP NS, H 178]

HAMERSKI WOJCIECH, zam. w Grywałdzie, pow. nowotarski; strz. (?). We IX 1939 
żołn. 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front. Swój udział w wojnie obronnej za-
kończył pod granicą rumuńską, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Innych danych 
brak. [Świadek Józefa Hryca]

HAMIGA JAKUB, ur. 26 V 1916, Stadła, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Anny Kawalec; 
strz., rolnik. Mając 9 lat, został półsierotą, bowiem zmarł mu ojciec. Jego wychowaniem zajęła 
się matka, dzięki której ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Powołany 7 III 1939 do służby 
wojskowej w 4 ks 1 psp, skąd 8 VIII przeniesiono go do 6 ks. Tuż przed wybuchem wojny 
wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej, skąd przemaszerował do Marcinkowic,  
a stamtąd koleją udał się na front do Limanowej. Tu okopano się na tzw. „Kalwarii”. Wobec 
impetu niem. uderzenia, wycofał się do Nowego Sącza, gdzie brał udział w jego obronie. Na-
stępnie wyruszył dalej na wschód. Po minięciu Bobowej oddział został okrążony w lesie. Na 
rozkaz dowództwa zakopał broń, po czym powrócił do domu. Zabrany w XI 1939 do Krakowa, 
gdzie stanął przed komisją lekarską, kwalifikującą do przymusowych prac w Rzeszy. Jednak 
ta odrzuciła jego kandydaturę z powodu kontuzji nogi, nabytej na froncie. 4 miesiące później 
wcielono go do Baudienstu, w którym przepracował pół roku. Jego zatrudnienie przerwało 
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karne pobicie kolbami karabinu za niestawienie się jego brata do pracy w lesie. Za karę sam 
musiał podjąć to zajęcie. Wyrzucony w 1942 ze swojej rodzinnej miejscowości przez kolo-
nistów niem., zamieszkał w Olszance. Zabrany wiosną 1944 do Jarosławia, gdzie pracował 
przy kopaniu okopów. Po zakończeniu działań wojennych jako rolnik, zawarł w 1945 związek 
małżeński i powrócił w rodzinne okolice, do Rogów. Począwszy od 1976 był pracownikiem 
Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych w Krakowie. Podczas wykonywania swoich 
obowiązków nabawił się zawału serca, po czym przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 27 VI 1989 
i spoczywa na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, H 180/96]

HAMIGA JAN, ur. 17 VI 1902, Podrzecze, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Rozalii Pasiut; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w 1923 do służby wojskowej w 40 pp Strzelców Lwowskich we 
Lwowie, którą zakończył w 1925. Zawezwany 2 lata później na ćwiczenia rez., które odbywał  
w 1 psp. W 1932 zawarł związek małżeński. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i wysłany na 
przeszkolenie wojskowe na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Prze-
niesiony w rejon Piwnicznej, gdzie brał udział w bitwie granicznej. Wobec zagrożenia linii obro-
ny Dunajca, górami przeszedł do Jazowska, uczestnicząc w kolejnym starciu z nieprzyjacielem. 
Po wycofaniu się na Winną Górę, brał udział w obronie Nowego Sącza, po czym w walkach 
odwrotowych wyruszył w kierunku wschodnim. Podczas walk w Sądowej Wiszni jego oddział 
został obrzucany granatami. W jego następstwie został on przysypany do piersi ziemią. Po od-
zyskaniu przytomności ostatkiem sił wydostał się z owej śmiertelnej pułapki, pozostając jednak 
do końca życia inwalidą. Po powrocie do domu leczył się, a także pracował w miarę możności na 
roli. W wyniku walk 20 I 1945 jego dom oraz wszystkie zabudowania uległy spaleniu. Zm. 25 IV 
1979. [ZKRPiBWP NS, H 29/12]

HANDZEL BARTŁOMIEJ, ur. 23 VII 1912, Skomielna Biała, pow. nowotarski, s. Feliksa 
i Kunegundy Kłącz, żonaty; strz. rez. Służbę wojskową rozpoczął w XI 1933 w 20 pp Zie-
mi Krakowskiej Kraków, skąd 6 miesięcy później przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. 
Do rez. przeszedł w X 1935. Zmob. w VIII 1939 do plutonu taborów 1 psp, z którym wyru-
szył na front. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu IV A Hoyerswerda (nr jeńca 9342), skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robot-
nika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac rolnych w Lauterbach (Saksonia). 
Wolność odzyskał 5 V 1945, po czym powrócił do kraju. [ZKRPiBWP NS, H 149]

HANKOWICZ JÓZEF, ur. 27 I 1913, Stróżówka, pow. gorlicki. Posiadał niepełne wykształ-
cenie średnie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 2 kckm 6 psp w Stryju, którą zakoń-
czył 20 IX 1937. Po przejściu do rez. pracował w rolnictwie. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, 
po czym wyruszył na front pod Konieczną. Następnie w walkach odwrotowych wycofywał się 
przez Żmigród, Krosno, Sanok, Sambor do Stanisławowa. Stąd też po rozbiciu oddziału, powrócił 
do domu. W okresie okupacji pod pseud. „Świerk” był d-cą drużyny w BCh. Po wojnie znalazł 
zatrudnienie w Poczcie Polskiej. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 6 VII 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Stróźówce. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 5, poz. 644]

HANZEL JAN, ur. 3 IX 1914, Męcina, pow. limanowski, s. Stanisława i Marii Lis. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej odbywał do 1937 praktykę piekarską. Powołany 4 IV 1937 
do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą zakończył 8 IX 1938. Po przejściu do rez. 
zawarł związek małżeński i zamieszkał u teściów. Zmob. 15 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front pod Krynicę. Wraz z nią wycofywał się w kierunku wschodnim, jako żołn. 
tylnego ubezpieczenia. Swój udział w wojnie obronnej 1939 zakończył pod Lwowem, skąd 
po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji pracował na roli. Po jej zakoń-
czeniu został zatrudniony w piekarni PSS Limanowa, w charakterze piekarza. Z powodu 
złego stanu zdrowia 23 III 1958 przeszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział 
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w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1993 i spoczywa na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP 
NS, H 155/174]

HANZEL JÓZEF, ur. 2 III 1913, Męcina, pow. limanowski, s. Stanisława i Marii Lis. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Pod-
czas walk poległ w nieznanych okolicznościach w Puszczy Niepołomickiej. [SONS, T 5/42]

HANZEL MICHAŁ, ur. 30 IX 1911, Wysokie, pow. limanowski, s. Jana i Rozalii Lis; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 30 IX 1932 do służby wojskowej w 1 kckm 4 psp w Cieszynie, którą 
zakończył 15 III 1934. Zawezwany w X 1938 na ćwiczenia rez., w ramach których brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 502 k. 55 b. asystencyjnego, 
z którą wyruszył do Krakowa. Podczas walk pod Biłgorajem, dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Przeworsk, a następnie Łańcut, skąd miał zostać wywieziony 
do stalagu. W czasie transportu kolejowego jeńców do Rzeszy zbiegł wraz ze swoim kole-
gą Jabłońskim w okolicach Rzeszowa i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także  
w okresie powojennym trudnił się rolnictwem. W latach 1950-1955 był pracownikiem Klę-
czańskich Kamieniołomów Drogowych, a następnie woźnym szkolnym w Wysokiem. Zm. 21 
X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, H 196/100]

HAPKO JÓZEF, ur. 9 I 1912, Piekielnik pow. nowotarski, tam zam. (nr domu 325),  
s. Józefa i Marii Ledworuch, ż. Anna Bunkał, miał 2 dzieci; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk 12 IX przy przekraczaniu rzeki pod Nowosiół-
kami Przemyskimi ugodzony kulą, padł do rzeki. W wyniku tego postrzału zm. natychmiast, 
względnie został ciężko ranny i utonął, bowiem już więcej nie powstał z wody. Pogrzebany 
wraz z innymi żołnierzami na cmentarzu w Kalwarii Pacławskiej. [SPNT, Ns 869/64]

HARAS STANISŁAW, zam. w Niedźwiedziu, pow. limanowski; szer. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. Innych danych 
brak. [Świadek Stanisława Polaka]

HARMATA JAN, ur. 8 IV 1917, Sobniów, pow. jasielski, s. Piotra i Emilii Grochowskiej; 
strz., inż. górnictwa. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Romualda Traugutta w Jaśle, uczęsz-
czał do tamtejszego Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Leszczyńskiego. Po zdaniu matury 
w 1935 rozpoczął pracę w kopalni Roztoka, należącej do polsko-francuskiej spółki „Polmin”, 
jako robotnik placowy, a później kuzienny i wreszcie szybowy wiercenia udarowego. Powołany 
18 III 1939 do służby wojskowej w plutonie łączności w 1 psp, podczas której wybuchła woj-
na. Wtedy przeniesiony do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk  
w Zabierzowie został czterokrotnie ranny (przestrzał twarzy, obu nóg i lewej ręki). Wyniesiony 
z pola walki przez żołnierzy i umieszczony w znajdującym się w pobliżu prywatnym domu pań-
stwa Sobieckich. Po upływie 15 dni, przy pomocy kolegi, powrócił do domu. Po wyleczeniu ran 
od 1940 pracował w kopalniach: Roztoka, Sobniów, Hankówka, jako pomocnik szybowy, przy 
eksploatacji gazu i ropy naftowej. W 1943 ukończył 2-letnią Szkołę Wiertniczą w Jaśle, a rok póź-
niej 6-miesięczny kurs destylatorów i mistrzów gazowych. Z tą chwilą awansował na wiertacza,  
a następnie nadzorcę ruchu eksploatacyjnego na kopalniach Hankówka i Biecz. 10 IV 1945 
zawarł związek małżeński z Janina Karwal. Po ukończeniu Technikum Naftowego w Krośnie  
w 1946 został asystentem w Zespole Kopalni nr IV w Roztoce, a później kierownikiem kopalni 
Sędkowa. W 1951 uczestniczył w kursie na inżynierów BHP, organizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie. 3 lata później złożył egzamin dyplomowy przed komisją 
weryfikacyjną AGH w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł inż. górnictwa. Od 1958 był naczelnym inż. 
Gorlickiego Kopalnictwa Naftowego. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP, medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939” oraz odznakami: „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, „Zasłużony dla Województwa 
Rzeszowskiego”, „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego”. Zm. 31 V 1990 i spoczywa na cmentarzu 
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w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, H 37/105; tamże Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 312 i t. 7, poz. 806; ZIW 
Nowy Sącz, Karta inwalidy koło Gorlice; „Głos Podhala”, nr 20, s. 3]

HARMATA JAN,  zam. w Nowym Sączu; plut. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas działań wojennych  
9 IX wyczerpany długim marszem, odpoczywał wraz z innymi po starciu pod Gilowem na 
uroczysku „U studni”. Zdradzeni, zostali otoczeni przez Niemców, po czym doszło do nierów-
nego boju, podczas którego poległ wraz z 56 innymi żołnierzami. Spoczywa w mogile zbioro-
wej w Poszynie (Puszcza Niepołomicka). [Pomniki Pamięci Narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie 
województwa tarnowskiego, s. 52]

HASANIAK EUGENIUSZ, ur. 25 X 1916, Bukowina (Podszkle), pow. nowotarski, s. Jana 
i Marii; strz., rolnik. Żołn. służby wojskowej w 1 psp od 1938, z którym wyruszył na front. Jego 
wrześniowe dzieje są nieznane. [ZKRPiBWP NS, H 205]

HASIOR STANISŁAW, ur. 11 II 1908, Krasne Potockie, pow. nowosądecki, s. Jakuba  
i Zofii; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej w Chomranicach, pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1932 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą ukończył 18 IX 1933. Związek małżeński zawarł 2 lata później z Wandą Jacak. 
Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na 
front do Wieliczki. Podczas walk pod Łańcutem dostał się do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym Przeworsk, a następnie Kraków, skąd 25 X 1939 został zwolniony jako rolnik  
i powrócił do domu. Pracował na roli, a ponadto był zatrudniony przy wożeniu drewna z lasów 
na terenie Limanowej i sąsiednich miejscowości. Począwszy od 1949 był pracownikiem Klęczań-
skich Kamieniołomów Drogowych w Klęczanach, skąd w 1971 przeszedł na rentę inwalidzką. 
Zm. 29 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiOR NS, H 151/135]

HAWRAN IZYDOR, ur. 25 V 1911, Mochnaczka Niżna, pow. nowosądecki, s. Elia-
sza i Aleksandry Hrabskiej; st. sap., blacharz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się 
blacharstwa w prywatnym zakładzie pracy, jednocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej  
w Krynicy. Powołany we IX 1932 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd pół roku 
później przeniesiono go do ksap 3 b. KOP „Hoszcza”. Po przejściu do rez. w IV 1934 powrócił 
do wcześniejszych zajęć. Zawezwany na przeszkolenie wojskowe, najpierw w 1936 w wymiarze 
4 tygodni, a 2 lata później na 7 tygodni, które odbywały się w 1 psp. Podczas tych ostatnich 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do plutonu prze-
ciwlotniczego w b. obrony miasta. Następnie w walkach odwrotowych zostaliśmy zepchnięci 
aż do granicy węgierskiej, gdzie dostaliśmy rozkaz złożenia broni i rozejścia się na własną rękę. 
Ja z kolegami podjąłem decyzję wrócić do domu i po dwutygodniowym marszu górami i lasami 
wróciłem do domu. Zabrany w 1940 do przymusowych prac i zatrudniony w fabryce Steyer-
-Daimler-Puch, Werk Nibelungen GmbH w St. Valentin. Po odzyskaniu wolności 4 V 1945 
powrócił do kraju. Tu rozpoczął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym 
Krynica, skąd w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. 2 IV 1987 i spoczywa na cmentarzu w Kry-
nicy. [ZKRPiBWP NS, H 133/75]

HAWRYŁKO FRANCISZEK, ur. 12 I 1913, Rytro, pow. nowosądecki, s. Stefana i Marii 
Putyry; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W wieku 14 lat znalazł zatrudnienie jako drwal w lasach 
hr. Stadnickiego. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, podczas której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem przemaszerował do miejsca koncentracji II b.  
w Łabowej. Wobec groźby przerwania frontu od strony Rabki, przeszedł z oddziałem do Mar-
cinkowic, skąd koleją przewieziono ich na stanowiska bojowe do Limanowej, skąd oddział 
wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Swój udział we wrze-
śniowych zmaganiach zakończył pod Libuszą, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
W okresie okupacji był rolnikiem. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1941 zamieszkał  
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u ż. w Piwnicznej, gdzie wspólnie uprawiali ziemię. Ponieważ osiągane przez niego dochody 
z dotychczasowego zajęcia były minimalne, podjął w 1947 dodatkową pracę w miejscowym 
tartaku. W latach 1951-1957 był pracownikiem Nadleśnictwa Państwowego Muszyna, a na-
stępnie kamieniołomów w Wierchomli. Stamtąd też w 1975 przeszedł na emeryturę. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II kwartale 2004 i spoczywa na cmenta-
rzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, H 182/266]

HAWRYTKO JAN, ur. 19 IV 1914, Rytro, pow. nowosądecki, s. Stefana i Marii Pustuł-
ki; strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował jako drwal w lasach hr. 
Stadnickiego. Powołany w III 1939 do służby wojskowej 1 kckm 1 psp, w czasie której wybu-
chła wojna. Na krótko przed jej nastaniem wznosił na Hucie przeszkody terenowe oraz umoc-
nienia polowe. Przesunięty do Izb, skąd rozpoczął swój wrześniowy szlak. Podczas walk pod 
Brzuchowicami k. Lwowa dostał się 23 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Kraków-Kobierzyn, skąd zbiegł. Po powrocie do domu pracował w lesie. W dniu 8 II 1941 
zawarł związek małżeński z Elżbietą Długosz. Niedługo potem został zabrany do przymuso-
wych prac w Rzeszy, z których powrócił w 1945. Otrzymał połemkowskie gospodarstwo rolne 
w Wierchomli Wielkiej w 1947, na którym gospodarował. W skutek podeszłego wieku i nie 
najlepszego zdrowia, przekazał go w 1980 córce. Zm. 29 VI 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Wierchomli. [ZKRPiBWP NS, H 165/155; Książeczka wojskowa nr C 0757239/49]

HEBDA IGNACY, ur. 2 II 1914, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Jakub-
czyk; st. strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako siła najemna u zamoż-
nych gospodarzy, a następnie w jazowskim tartaku. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej  
w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front do Tylicza, 
a dalej wycofywał się w walkach odwrotowych po Stryj, po czym przekroczył granicę 18 IX  
i został internowany w węgierskim obozie. Wywieziony przez Niemców 20 XII 1944 do sta-
lagu prawdopodobnie XVII A Kaisersteinbruch, gdzie odzyskał wolność, w wyniku ofensywy 
wojsk amerykańskich. Do kraju powrócił w 1945. Związek małżeński zawarł 4 lata później  
i podjął pracę w cegielni OSP Jazowsko, skąd przeszedł w 1963 na rentę inwalidzką. Zm. 20 XII 
1990 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, H 195/116]

HEBDA WŁADYSŁAW, ur. 29 V 1899, Długołęka, pow. nowosądecki; strz. rez., rol-
nik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
dostał się prawdopodobnie pod Lwowem do niewoli sow. Osadzony w obozie Dżałał-Abad 
(Kirgizja), gdzie zm. 25 III 1942 i został pogrzebany na tamtejszym cmentarzu. [Ksp, ŻPSZZ, 
t. 3, s. 367]

HEFKA KAZIMIERZ, kpr. pchor. Po zdaniu matury w 1938 w jasielskim gimnazjum im. 
Króla Stanisława Leszczyńskiego, odbył szkolenie dla szeregowych piechoty z cenzusem nauko-
wym na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 21 DPG przy 4 psp w Cieszynie. Po kursie 
został skierowany w VII 1939 na praktykę do 1 psp, skąd po miesięcznym pobycie przeniesiono 
go do bON „Gorlice”. Wraz z nim wyruszył na front na Magurę Małastowską, jako d-ca 2 pluto-
nu ppanc. Wskutek przewagi nacierających sił niemieckich, został zmuszony został do odwro-
tu. Górami Beskidu Niskiego, wraz z plutonem doszedł do Jasła. Tu wcielono go do 4 b. KOP, 
broniącego miasta i usadowiono na tzw. „Pohulance”. Zadaniem podległych mu żołnierzy była 
ochrona przed nieprzyjacielskimi czołgami przedpola, między Wisłoką, rafinerią nafty w Niegło-
wicach, a tamtejszym lasem. 8 IX około godz. 7.30 niem. art. rozpoczęła ostrzeliwanie polskich 
pozycji obronnych, a około godz. 16 wyszło silne natarcie. Pomimo nieprzyjacielskiej przewagi 
ogniowej, polskie dowództwo zdołało wycofać b. z zagrożonego odcinka jeszcze przed nocą. 
W tedy to wśród gęstego ognia, dowodzony przez niego pluton przeciągnął armaty w kierunku 
parowozowni, by następnie wraz z całym b. wycofać się ulicami: Kościuszki, Rejtana, Floriańską 
w kierunku Sobniowa i dalej szosą w stronę Czeluśnina–Tarnowca. [K. Hefka, Z obrony Jasła w 1939, 
„Rocznik Jasielski”, t. 2, 1970,1971, s. 153-157; strona internetowa: http:// www.jaslanie.gal.pl/hslow.html]
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HEJMEJ JÓZEF, plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp. Innych danych brak.
HEJMEJ MICHAŁ, ur. 20 VII 1906, Klęczany, pow. nowosądecki, s. Wawrzyńca i Sta-

nisławy Piwowar; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w pracach gospodarskich. Powołany 11 IV 1928 do służby wojskowej  
w 6 pułku saperów w Przemyślu, którą zakończył 19 IX 1929. Po przejściu do rez. był dwukrot-
nie powoływany na ćwiczenia rez., najpierw do Krakowa, a następnie do Oświęcimia. Wcielony 
V 1939 w szeregi ON i wysłany na przeszkolenie wojskowe na obóz do Cyganowic k. Starego 
Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do kopania rowów przeciwlotniczych przed 
nowosądeckim dworcem PKP. Z chwila wybuchu wojny, wysłany wraz z nadwyżkami kadro-
wymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przyjeździe na miejsce, wcielono go do powstałego  
b. obsadzającego Dniestr na odcinku Żurawno–Żydaczów. Podczas wtargnięcia wojsk sow. na 
tereny Rzeczpospolitej, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd wywożono partiami jeńców w głąb Rosji. W czasie jednego  
z tych transportów zbiegł, po czym skierował się w stronę domu. Zatrzymany podczas dro-
gi przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym Dębica, skąd po miesięcznym pobycie 
uciekł. Począwszy od 1940 pracował, jako robotnik-betoniarz w nowosądeckiej miejskiej be-
toniarni, skąd odszedł na rentę inwalidzką w 1963, będącą skutkiem wypadku. Zm. 2 IV 1986 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, H 175/67]

HEJMEJ WOJCIECH, zam. w Moszczenicy Niżnej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentra-
cji w Rytrze. Niemniej jego wrześniowy szlak jest nieznany. Zm. w Starym Sączu i spoczywa 
na tamtejszym cmentarzu. [Świadek Franciszka Słowika]

HENISZ KRZYSZTOF ZDZISŁAW, ur. 13 VI 1914, Warszawa, s. Wacława i Heleny 
Liebich; ż. Krystyna Machlejd; ppor. rez. W latach 1934-1935 studiował na ASP w Krakowie, 
w latach1935-1939 studiował na ASP w Warszawie, w ukończeniu studiów przeszkodziła woj-
na. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako d-ca plutonu zwiadowców 
konnych.Po wojnie ukończył w 1949 ASP w Warszawie dyplomem w pracowi F. Kowarskiego. 
Mieszkał w Konstancinie k. Warszawy w rodzinnej willi „Julia”. Malarz, grafik, rysownik, ilu-
strator książek i bajek dla dzieci, a także ceramik – był współtwórcą projektu zwanego ekspery-
mentem łysogórskim, polegającym na wykorzystaniu malarstwa do tworzenia barwnych, ce-
ramicznych kompozycji  w architekturze. Od 1959 współpracował z A. Madejakiem i B. Książ-
kiem w Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze. Zrealizował wraz z zespołem m. in.: w 1963 
dekorację ścienną w „Domu Mody” w Warszawie, w 1967 dekorację ścienną |w Zakładach 
Siarkowych w Tarnobrzegu, w 1968 dekorację ścienną w Sali Epilogu Muzeum w Oświęcimiu, 
a także w szeregu budynków w Warszawie. m. in.: KMPiK przy ul. Dąbrowskiego, kawiarni 
„Zielona Gęś” przy Al. Niepodległości, gmachu Polskiego Radia i Telewizji przy ul. Woroni-
cza i Supersamie „Merkury” na Żoliborzu. Zm. 14 III 1978 i został pochowany na cmenatrzu 
ewangelicko-augsburskim w Warszawie. [GSk, s. 172; P1P, s. 113; KSp, s. 217]

HERMAN STEFAN, uczeń gimnazjum im. Oswalda Balcera w Zakopanem. Jako członek 
WFiPW uczestniczył w VII 1939 w obozie wojskowym w Cyganowicach k. Starego Sącza. Po-
wołany w VIII 1939 do służby wartowniczej i skierowany do pilnowania ważnych strategicz-
nie obiektów na terenie Zakopanego i okolic. W dniu wybuchu wojny wraz z całym oddziałem 
dowodzonym przez por. Józefa Oczkę, został przewieziony samochodem do PKU w Nowym 
Targu, gdzie otrzymał broń. Następnie wszyscy, wyruszyli pieszo w kierunku Krakowa. Po doj-
ściu do Chabówki brał udział w obronie tamtejszego wiaduktu, po czym udano się na nocleg do 
Skomielnej. Przerwał go nad ranem ciężki nalot bombowy na tą miejscowość. Z tego powodu 
wykonując wcześniejszy rozkaz oddział udał się pospiesznie w kierunku Mszany Dolnej. Po doj-
ściu do Rabki-Zarytego, wsiedli do stojącego na stacji pociągu towarowo-osobowego, którym 
też pod nieprzyjacielskim ostrzałem dojechali do Nowego Sącza, gdzie zameldowali się w do-
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wództwie 1 psp. Tu otrzymał przydział do b. obrony miasta jako obserwator, w punkcie obrony 
przeciwlotniczej. W obliczu zbliżającego się frontu, przetransportowany 4 IX do OZ 21 DPG  
w Brzeżanach i skierowany do służby patrolowo-wartowniczej. Około 15 IX wraz z wojskiem 
wyruszył w kierunku południowej granicy kraju. Podczas marszu dostał się w Tłumaczu do nie-
woli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 3-tygodniowym pobycie został zwolniony 
jako nieletni, po czym powrócił do domu. [A. Filar, „Palace” katownia Podhala, s. 21]

HEROLD MAKSYMILIAN, ur. 1 V 1909, Dąbrówka k. Nowego Sącza; ppor., lekarz. 
We IX 1939 przekazany w ramach nadwyżek kadrowych z 1 psp do OZ 21 DPG w Brzeża-
nach. Innych danych brak, ale wiadomo, że zm. 25 X 1983 w Lublińcu i został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. [P1P, s. 116; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1930-1939,  
t. 3 (w przygotowaniu)] 

HICKIEWICZ JAN, ur. 22 XI 1913, Grybów, pow. nowosądecki, s. Władysława i Zo-
fii Rysiewicz; plut., gajowy. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej rozpoczął pracę  
w tartaku. Powołany 19 III 1936 do służby wojskowej, którą zakończył w XI 1937. Zawezwany 
10 miesięcy później na ćwiczenia rez. do 1 psp, w ramach których brał udział w operacji „Za-
olzie”. Zmob. w VIII 1939 do plutonu zwiadowców 1 psp, z którym wyruszył na front jako z-ca 
d-cy. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się 19 IX do niewoli niem. On też jako ostatni 
widział żywego Henryka Obrzuta, podczas bombardowania Tarnopola. Osadzony w obozie 
przejściowym Krasnogród, w którym przebywał do 28 XI 1939. Po zakończeniu wojny pra-
cował jako gajowy w Nadleśnictwie Państwowym Grybów, skąd 26 V 1973 przeszedł na rentę 
inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w V 1996 i spoczywa na 
cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, H 131/178; SPNS, Ns 1207/67]

HOBORA STANISŁAW, ur. 23 III 1916, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Marii 
Chorążyk; strz., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa i rzeźbiarstwa  
w prywatnym zakładzie mistrza Jana Tymeczki. Tam też pracował, a wieczorami rzeźbił. Powo-
łany 25 III 1939 do służby wojskowej w 3 ks, skąd 5 V przeniesiono go do plutonu pionierów. 
Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front w kierunku Krynicy. Podczas walk pod Lwowem, 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 25367), skąd po 
zwolnieniu 28 VI 1940 do Urzędu Pracy Norymberga i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac w Boxdorf (obecnie część Norymbergi). Po odzyska-
niu wolności w III 1945, wstąpił do służby pomocniczej w armii Stanów Zjednoczonych. Po jej 
ukończeniu powrócił do kraju i podjął pracę w Nadleśnictwie Muszyna, jako cieśla. Rok później 
przeszedł do pracy przy odbudowie tunelu w Żegiestowie. W latach 1948-1950 był pracowni-
kiem fizycznym w Prezydium Miasta Muszyny, a następnie przez 2 lata robotnikiem załadow-
czym w muszyńskiej placówce Polskiej Agencji Eksportu Drewna „PAGED”. W latach 1952-1959 
pracował w kamieniołomie na Wapiennem w Muszynie, zarządzanym przez Spółdzielnię Pracy 
„Suromin” z Tarnowa, a następnie w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych realizują-
cym budowy mostów w okolicach Muszyny. W 1962 przeszedł do pracy w wyuczonym zawodzie 
w Nadleśnictwie Państwowym Piwniczna. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 29 XI 2000 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, H 68/235]

HODOROWICZ ANDRZEJ, ur. 21 X 1910, Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański,  
s. Jana i Rozalii Caban, ż. Marianna Chowaniec (od 2 II 1932); strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych zaginął. Postanowieniem 
Sadu Grodzkiego w Zakopanem z 15 VI 1948 uznany za zmarłego z dniem 9 V 1945. [APNS 
31/1189/837, SGZakopane, Zg 34/47]

HOFBAUER KAROL, ur. 10 II 1912; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 2 plutonu 6 ks  
1 psp, z którym wyruszył na front jako jego d-ca. Innych danych brak. [GSk, s. 172]

HOJDYS IGNACY, ur. 9 I 1909, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Anny Antis; strz. rez., monter. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę jako robotnik w nowosądeckim Urzędzie Miej-
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skim. Powołany 16 III 1931 do służby wojskowej, którą zakończył 15 IX 1932. Po przejściu do rez. 
powrócił do poprzedniego zatrudnienia. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. 
Podczas walk pod Birczą był ranny i dostał się do niewoli niem. Umieszczony w krakowskim szpi-
talu, skąd po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zabrała go ż. do domu. Tu kontynuował lecze-
nie. Po powrocie do zdrowia pracował w Elektrowni Miejskiej (późn. Zakładzie Energetycznym) 
w Nowym Sączu, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. 5 II 1987 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKR-
PiBWP NS, H 120/72; relacja w sprawie Kazimierza Czernkowskiego]

HOJDYS LEON, ur. 24 I 1903, Chełmiec Polski, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Szczepanowskiego 9, żonaty, miał 3 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas okupacji zaginął, 
bowiem w 1946 był poszukiwany przez PCK. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1243]

HOLIK EDWARD, ur. 21 XII 1921, Szalowa, pow. gorlicki, s. Antoniego i Marii Ka-
lisz; strz., pracownik umysłowy. Ukończył szkołę powszechną. Jako członek WFiPW zmob. 30 
VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Małastowa. Brał udział  
w nocnym wypadzie na pozycje okopujących się Niemców w rejonie Konieczna–Radocyna. 
W czasie wycofywania się w kierunku wschodnim doszło do bitwy w Krościenku Wyżnym, 
zakończonej rozbiciem b. W jego konsekwencji pozostających jeszcze żołnierzy podzielono się 
na dwie grupy. Jedna poszła do Sądowej Wiszni, natomiast druga, w której był Holik, do Lwo-
wa przez Sanok. Tu po przemundurowaniu wcielono go 52 pp Strzelców Kresowych, stacjonu-
jącego wcześniej w Złoczowie, z którym wyruszył w kierunku Brzeżan, a następnie przez Ro-
hatyn do Winnik. Tam też 21 IX dostał się do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, 
po czym 20 X 1939 powrócił do domu. W czasie okupacji wykonywał różne prace fizyczne. Po
wojnie został zatrudniony 16 VIII 1945 w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych przy odbudo-
wie tunelu w Żegiestowie. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1948 ze Stefanią Dąbrowską  
z Woli Łużańskiej, pracował przy budowie Górnego Osiedla w Gliniku. 15 XII 1949 prze-
szedł do Straży Przemysłowej Gorlickiego Kopalnictwa Naftowego, a następnie został komen-
dantem posterunku w Przedsiębiorstwie Państwowym Poszukiwań Nafty i Gazu w Libuszy.
Skierowany 1 IX 1952 do Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Rzeszowie, po ukończeniu której 
objął 4 V 1953 stanowisko kierownika Wydziału Propagandy. Po likwidacji tej komórki, podjął  
16 I 1957 pracę w Fabryce Maszyn Górniczych Glinik jako robotnik. Wybrany 1 IX 1958 sekre-
tarzem Zarządu Powiatowego Ligi Przyjaciół Żołnierza, który to urząd pełnił do 30 IV 1963. 
Po złożeniu stosownych egzaminów został 1 V 1963 kierownikiem kina „Wiarus”. Wówczas też 
ukończył Technikum Kinematografii oraz roczne Studium Politechniczne. Odzn.: Srebrnym
Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz odznakami: „Zasłużony 
Działacz LOK”, „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”, „Honorową Odznaką LZS”,  
i Tarczą Herbową Miasta Gorlice. Zm. 1 III 2004 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKR-
PiBWP NS, H 125/265; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 8, poz. 857; świadek Jana Korzenia]

HOŁOWICZ MICHAŁ, ur. 14 V 1914, Szczawnik, pow. nowosądecki, s. Jana i Teodozji 
Kuczy; strz. rez., pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez 2 lata ter-
minował jako ekspedient w Spółdzielni Towarów Mieszanych. Następnie w latach 1930-1937 
jako pracownik Nadleśnictwa pielęgnował szkółki leśne, a także był rębaczem. Powołany  
15 III 1937 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie na stanowisko pielęgniarza, którą 
ukończył 15 X 1938. Zawezwany w II 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia rez., które odbywał  
w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy jako 
sanitariusz. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu od-
działu powrócił do domu. Aresztowany w 1940 przez Niemców, pod zarzutem współpracy 
z podziemiem i osadzony tymczasowo w celi sądeckiego ratusza, a następnie w tamtejszym 
więzieniu. Zbiegł po kilkunastodniowym pobycie, gdy konwojowano go na stację kolejową. 
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W okresie okupacji pracował we własnym gospodarstwie. Po zakończeniu wojny znalazł za-
trudnienie w lesie jako rębacz. W 1947 w ramach akcji „Wisła” wywieziono go do Chojno-
wa (pow. legnicki), gdzie otrzymał gospodarstwo rolne. Pracował również w tamtejszej GS.  
W latach 1959-1964 był zatrudniony jako kolejarz w PKP Chojnów. 4 lata później przeszedł 
do Państwowej Spedycji Krajowej Chojnów, a następnie do Państwowego Ośrodka Hodowli 
Zarodowej w swojej miejscowości. Na Sądecczyznę powrócił przed 1978, po czym zamieszkał 
w Piwnicznej. Zm. 26 X 1991 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, H 81/125]

HOŁYST ANDRZEJ, ur. 8 IX 1908, Dobrociesz, pow. brzeski, zam. w Zabełczu k. No-
wego Sącza, s. Józefa i Teresy Pacut, żonaty, miał 2 dzieci; st. strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk dostał się 10 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII 
A Bad Sulzbach (nr jeńca 22325), skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego 
przekazano go 28 VI 1940 do dyspozycji Urzędu Pracy w Norymberdze. Skierowany do przy-
musowych prac, w trakcie których pisał listy do domu do 1941 – po czym zaginął. [ZKRPiBWP NS,  
Hp 12/104; SGNS, Zg 165/48; SGNS, Ns 158/48]

HOMA LUDWIK, ur. 25 VII 1908, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Anto-
niny Bielańskiej. Szkoły powszechnej nie ukończył z powodu trudnych warunków material-
nych rodziny, lecz od 13 roku życia zmuszony był do pracy w muszyńskim tartaku. Powołany  
w III 1929 do służby wojskowej w 1 psp, gdzie pół roku później ukończył Szkołę Wysokogórską. 
Po przejściu do rez. we IX 1930 podjął uprzednio wykonywaną pracę. Dwukrotnie powoływano 
go na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki: w 1932 na 4 tygodnie oraz w 1935 na 6 tygo-
dni. Związek małżeński zawarł w 1932 z Walerią Gardoń. Zmob. z końcem VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych 
dotarł pod granicę rumuńską, skąd po zakopaniu broni rozpoczął powrót do domu. Zatrzymany 
przez patrol niem. żandarmerii w rejonie Przeworska i osadzony w obozie przejściowym Łań-
cut. W czasie wywożenia jeńców do Rzeszy zbiegł z transportu, po czym w X 1939 powrócił do 
domu. Tu po zaprzysiężeniu przez pracownika sądowego Tadeusza Heilmana, rozpoczął służbę 
kurierską. Z punktu zbornego mieszczącego się w budynku stacji kolejowej, względnie domu  
T. Heilmana, przeprowadzał ludzi na Słowację. Równocześnie pracował w muszyńskim tartaku. 
W okresie II-IV 1945 był milicjantem, a następnie powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. 
W czasie III-XI 1947 został pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Kryni-
ca. Miesiąc później przeszedł do Składnicy Drewna Lasów Państwowych w Powroźniku, skąd  
w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 2 VI 
1994 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, H 83/151; Książeczka wojskowa nr B 044496]

HOMA STANISŁAW, ur. 9 I 1912, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Michała i Katarzyny 
Halkiewicz; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
a następnie pracował jako robotnik budowlany. Powołany 2 XI 1933 do służby wojskowej w 3 ks 
4 psp w Cieszynie, skąd 16 III 1934 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 
1 X 1934, powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. 2 lata później zawarł związek małżeński  
z Anną Jacenik. Zawezwany 28 VIII 1938 na 12-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do kckm 1 psp, 
w trakcje których, brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Birczą był świad-
kiem śmierci por. rez. Nowikowa oraz nieznanego mu z nazwiska ciężko rannego kpt., który 
popełnił samobójstwo. W czasie kolejnych ciężkich walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, celem wywiezienia do stalagu. Podczas trans-
portu jeńców do Rzeszy zbiegł z pociągu w okolicach Krakowa i skierował się w stronę domu. 
Zatrzymany w drodze powrotnej przez patrol niem. żandarmerii i umieszczony w obozie przej-
ściowym Kraków-Dąbie. Stamtąd wywieziono go w XI 1939 do przymusowych prac rolnych  
w Niemczech. Po zakończeniu wojny powrócił do domu, gdzie podjął pracę w muszyńskim tar-
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taku. Jednak z powodu przemrożenia nóg nabytego podczas prac, musiał w 1959 odejść na rentę 
inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 II 1993 i spoczywa na 
cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, H 84/163; Książeczka wojskowa nr 0756582; świadek Józefa Drozda]

HOMONCIK MICHAŁ, ur. 28 VIII 1913, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Jana 
i Ewy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 VII 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
ukończył 12 XI 1938. Zawezwany 4 miesiące później ponownie w szeregi macierzystego pułku, 
gdzie odbywał 10-tygodniowe ćwiczenia rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył 
na front pod Krynicę. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Przemyśl, skąd został zwolniony. Po powrocie do domu przez całą okupację i po 
wojnie do 1950, pracował jako robotnik leśny w Nadleśnictwie Nawojowa. W latach 1950-1951 
był pracownikiem kamieniołomu w Kamionce Wielkiej, a następnie przez 2 lata – sądeckiego 
Rejonu Dróg Publicznych, po czym powrócił do kamieniołomu. W 1963 został zatrudniony  
w sądeckiej Spółdzielni Inwalidów, skąd odszedł na emeryturę. Zm. 20 VIII 1984 i spoczywa 
na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, H 45/55]

HOMONCIK WOJCIECH, ur. 13 I 1899, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, tam 
zam., s. Augustyna i Katarzyny Kościółek, ż. Wiktoria Trojan; strz. rez., rolnik. Z chwila wy-
buchu wojny ochotniczo wstąpił do 1 psp i otrzymał prawdopodobnie przydział do bw. Po 
wyruszeniu na front ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sadu Rejonowego w Nowym Sączu 
z 19 XI 1991 uznany za zmarłego z dniem 1 I 1947. [SRNS, Ns 561/91]

HONKOWICZ JÓZEF, ur. 27 I 1913, Stróźówka, pow. gorlicki, s. Jana i Marii Jamrow; 
st. strz. rez., pocztowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował dorywczo w tartaku, 
a następnie w latach 1928-1930 wspólnie z ojcem, w kopalnictwie naftowym w Borysławiu. 
Po utracie pracy powrócił do domu. Tu ukończył w 1934 szkołę zawodową, po czym został 
pracownikiem firmy „Forest” w Gorlicach. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej, którą 
zakończył we IX 1937. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński i podjął pracę w gorlic-
kiej firmie „Zawodzie”, produkującej galanterię drzewną. Wcielony w IV 1939 do ON, gdzie 
przechodził przeszkolenie wojskowe, podczas którego budował od VII umocnienia polowe  
w okolicach Magury Małastowskiej. Po wybuchu wojny brał udział w walkach przygranicz-
nych, a następnie wycofał się wraz z wojskiem do Krościenka Niżnego. Tam w wyniku nocnej 
walki oraz bombardowania b. został rozbity. Wraz z ocalałą grupą żołnierzy odszedł przez 
Sanok ku granicy rumuńskiej. Za Delatynem, po wcześniejszym zakopaniu broni, dostał się do 
niewoli sow. Puszczony wolno, rozpoczął powrót do domu, podczas którego został zatrzymany 
przez niem. patrol w Krośnie i umieszczony w gorlickim obozie przejściowym. Wywieziony 
do przymusowych robót rolnych w Niemczech, skąd zbiegł. Po powrocie do domu i zaprzy-
siężeniu w 1943 przez Stanisława Siarkę, wstąpił do BCh, gdzie służył pod pseud. „Świerk”.  
W II 1945 ujawnił się i złożył broń w rzeszowskim UB. W latach 1945-1948 pracował w cegielni 
ręcznej w Stróżówce, a następnie w Urzędzie Pocztowym Biecz, jako doręczyciel. Przeniesiony  
w 1952 na podobne stanowisko do Gorlic, gdzie po ukończeniu kursów został starszym asysten-
tem. Stamtąd też przeszedł na emeryturę w 1976. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” 
oraz odznakami: „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, a także złotą i srebrną „Zasłużony Pracownik 
Łączności”. [ZKRPiOR NS, H 87/222; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli, t. 5, poz. 644]

HOPEJ JÓZEF, zam. w Łosiu, pow. nowosądecki. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk ranny, dostał się do niewoli niem. Przebywał  
w oświęcimskim szpitalu PCK. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Jana Daniłowicza; APK, PCK 19, 
Lista..., szpital Oswięcim]

HOPEJ PIOTR, ur. 19 XI 1920, Powroźnik, pow. nowosądecki, s. Romana i Anny Galik; 
szer., rolnik. Wcielony w VIII 1939 do służby pomocniczej w 1 psp i przydzielony do kolumny 
taborów, po czym wyruszył na front do Krynicy. Swój udział w wojnie zakończył pod Jasłem, 
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skąd po rozbiciu taborów powrócił do domu. Powołany 9 III 1945 w szeregi Armii Czerwonej, 
w której służył do 9 V 1945. Po demobilizacji powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Postanowieniem prezydenta Polski mianowany ppor. Odzn. „Medalem Zwycię-
stwa i Wolności 1945”, medalem „Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej 1941-1945” 
oraz „Odznaką Grunwaldzką”. [ZKRPiBWP, Koło Muszyna]

HORAIN WITOLD JAN., ppor. rez. Zmob. 25 VIII 1939 do II b. 1 psp, z którym wy-
ruszył do miejsca koncentracji w Łabowej, jako d-ca 2 plutonu w 6 ks. Na skutek zagrożenia 
przerwania frontu w okolicach Mszany Dolnej, przeszedł 3 IX wraz z podległym mu wojskiem 
do Marcinkowic, skąd koleją przewieziono ich na front do Limanowej. Stamtąd udał się do-
wodząc zwiadem, na rekonesans w kierunku Dobrej. Następnie po wycofaniu się do Nowego 
Sącza, był jednym z jego obrońców. Jego dalsze losy są nieznane. [Winiarski, Historia jednego miesiąca, 
„Dunajec”; P1P, s. 114; KSp, s. 217]

HORBAL TEODOR, ur. 8 II 1916 Bartne, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Anny; strz.  
W służbie wojskowej od 24 III 1938 w 8 ks 1 psp, a od VII 1938 jako goniec drużyny d-cy 
pułku. Swój udział w walkach zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. 
Zm. 16 VII 1984. [ZKRPiOR NS, Hp 70]

HOROWITZ JÓZEF, ur. 30 XII 1912, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, zam. w Piw-
nicznej, s. Arona i Racheli Majbruch, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez., kupiec. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Po utworzeniu b. wyruszył z nim na pozycje nad Dniestrem. Z chwilą sow. agresji na Polskę, 
dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli. Po złożeniu broni i krótkotrwałym poby-
cie w obozie przejściowym, odzyskał wolność, po czym zamieszkał w Przemyślu. Wywieziony  
w 1940 przez NKWD w głąb Rosji Sowieckiej, skąd 28 VI 1946 powrócił do kraju. Jego dalsze 
losy są nieznane. [APNS, ZNNS 69]

HOROWSKI STANISŁAW, ur. 22 XII 1905, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Łucji; strz. rez., robotnik. Służbę wojskowa pełnił w latach 1928-1929. Zmob. 24 VIII 1939 
do kolumny taborów 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców przekazany 30 XII 
1939 stronie niem. i osadzony w stalagu IV G Oschatz (nr jeńca 12372). Zm. 24 XI 1978 i spo-
czywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, H]

HOSANIAK EUGENIUSZ, ur. 25 X 1916, Bukowina (Podszkle), pow. nowotarski,  
s. Jana i Marii; strz., rolnik. W służbie wojskowej od III 1938 w 1 psp. Jego wrześniowy szlak, 
jak również późniejsze losy są nieznane. Zm. 2 V 1977. [ZKRPiBWP NS, H 205/190]

HOTLAŚ (HATLAŚ) WOJCIECH, ur. 1 IV 1912, Grybów, pow. nowosądecki, s. Mak-
symiliana i Heleny Hatlaś; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany do służby wojskowej w 1933, którą za-
kończył po 18 miesiącach. 24 XI 1936 zawarł w Grybowie związek małżeński z Antoniną Ry-
siewicz z Siołkowej. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Począwszy od 8 IX przebywał jako ranny w szpitalu powszech-
nym Przemyśl, skąd 21 X  1939 został wywieziony do obozu jenieckiego. Jego dalsze losy są 
nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., Szpital Przemyśl, poz. 53; Parafia Grybów, Księga ślubów, t. 3, s. 3 (Siołkowa)]

HRYC ANDRZEJ, ur. 9 V 1907, Kluszkowce, pow. nowotarski, s. Kazimierza i Marii; strz. 
rez., kamieniarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. W 1926 wstąpił do OSP w swojej miejscowości. Powołany 11 X 1929 do 
służby wojskowej, którą zakończył we IX 1931. Po przejściu do rez. pracował jako kamieniarz. 
Zmob. 6 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk  
o Lwów, po rozbiciu jego oddziału, przeszedł pod rozkazy por. Sadowskiego. Po kapitulacji mia-
sta złożył broń przed wojskiem sow., po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował 
w swoim zawodzie. Po jej zakończeniu był robotnikiem w PGR. Po przejściu do przedsiębiorstwa 
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budowlanego był mistrzem kamieniarskim. Odzn. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Kluszkowcach. [ZKRPiBWP NS, H 100/129]

HRYC JÓZEF, ur. 21 XI 1915, Grywałd, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii, kawaler; strz., 
robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której ukończył 
kurs kierowcy samochodowego. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front jako kierowca.  
W czasie działań wojennych przekroczył granicę rumuńską i został internowany. Po ucieczce 
z obozu do Turcji przedostał się do PSZ w Palestynie. Tu po dodatkowym przeszkoleniu, wy-
słano go na front do Egiptu. Podczas walk w 1944 został ciężko ranny. Umieszczony w szpitalu 
Al-Kantara, który opuścił jako inwalida. W tym też okresie zaobserwowano u niego początki 
choroby psychicznej. Po powrocie do kraju nie pracował nigdzie, utrzymując się z renty inwa-
lidzkiej. Zm. w 1975 i spoczywa na cmentarzu w Grywałdzie. [ZKRPiBWP NS, H 8/27]

HRYC WOJCIECH, ur. 4 IV 1915, Grywałd, pow. nowotarski, s. Grzegorza i Katarzyny 
Dydy; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 8 III 1938 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, brał udział w ope-
racji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk 
pod Jarosławiem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Ko-
bierzyn, skąd po 6-tygodniowym pobycie jako rolnik, został zwolniony do domu. W okresie 
okupacji podobnie jak w latach następnych pracował w gospodarstwie rolnym. W 1940 zawarł 
związek małżeński z Marią Tokarczyk. W latach 1941-1944 był systematycznie zabierany przez 
Niemców do kopania okopów. Zm. 19 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Grywałdzie. [ZKR-
PiBWP NS, H 193/116; Akta Koła Szczawnica, s. 226-227]

HUDY STEFANIA, ur. 4 VIII 1918, Nowy Sącz, c. Antoniego i Marii Gadziny; nauczycielka. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej podjęła naukę w Żeńskiej Szkole Przemysłowej Towarzystwa 
Szkół Ludowych w Nowym Sączu. Po jej ukończeniu w 1935 pracowała w miejscowej Wytwórni 
Przemysłowej. W VII 1939 ukończyła kurs PCK zakresie pomocy rannym. Powołana w VIII 1939 
do 1 psp, jako sanitariuszka i skierowana do gmachu ratusza w charakterze telefonistki. Z chwilą 
wybuchu wojny przekazano ją wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Tam też dostała się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Po odzyskaniu wolności po-
wróciła w XI 1939 do domu, gdzie wspólnie z rodzicami prowadziła gospodarstwo. Począwszy od  
1 IX 1942 podjęła pracę w Miejskim Gimnazjum Krawieckim, w charakterze nauczycielki zawodu,  
a następnie kierowniczki warsztatów szkolnych. Rok później zdała egzamin mistrzowski w za-
kresie krawiectwa damskiego. Od XI 1943 należała do AK, gdzie pod pseud. „Stefania” była łącz-
niczką. Aresztowana 20 VIII 1944 wraz innymi członkami AK oraz ze wszystkimi mieszkańcami 
domu przy ul. Reja 35 i osadzona w nowosądeckim więzieniu. Po 10-dniowych przesłuchaniach 
przewieziona do domu, gdzie ponownie przeszukano jej mieszkanie. Ponieważ w czasie rewizji nic 
nie znaleziono, odzyskała wolność. Po zakończeniu wojny wyjechała w 1945 do Lubawki (pow. 
kamiennogórski), gdzie zawarła związek małżeński. Po powrocie do Nowego Sącza w VIII 1948 
należała do założycieli Spółdzielni Pracy Krawców im. M. Fornalskiej (później „Pokój”). Pełniła 
tam równocześnie funkcję kierownika technicznego do spraw produkcji. Przeniesiona służbowo  
w 1954 do Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Nowym Sączu, gdzie była nauczycielem zawodu. Pra-
cując, ukończyła w 1963 Studium Pedagogiczne, po czym 10 lat później przeszła na emeryturę. Zm. 
w VIII 1986 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, H 163/181]

HUDY WŁADYSŁAW, ur. 5 III 1913, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Jana i Marii; kpr. 
rez., handlowiec. Ukończył szkołę powszechną. Służbę wojskowa rozpoczął 2 XI 1936 w 3 ks 
4 psp w Cieszynie, skąd skierowano go 15 III 1937 do szkoły podoficerskiej na specjalność 
telegrafisty. 15 IX 1937 skierowany do 4 b. KOP „Dederkały”. Tam też 16 XI 1937 awansował 
do stopnia st. szer. Po nominacji na kpr. (15 IX 1938) przeszedł do rez. Zawezwany 24 III 1939  
na 12-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w plutonie łączności 1 psp. Zmob.  
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1 IX 1939 do 8 ks 1 psp, po czym wyruszył na front, jako d-ca patrolu łączności. Podczas walk 
pod Brzuchowicami k. Lwowa dostał się 22 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym, skąd zbiegł i powrócił do domu. Tu 20 X 1939 wstąpił do PPS, gdzie kolportował pra-
sę podziemną oraz uczestniczył aktach małego sabotażu na kolei, gdzie też pracował. Aresz-
towany 24 XII 1941 przez gestapo pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji  
i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do krakowskiego więzienia Montelu-
pich, skąd transportem wywieziono go 5 II 1943 do KL Buchenwald. Przeniesiony 5 III 1943 do 
KL Dachau, a następnie KL Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim, skąd 24 IV 1943, wraz  
z 9 współwięźniami zbiegł. Po 3-miesięcznej tułaczce powrócił do Nowego Sącza, a następnie 
wstąpił do oddziału partyzanckiego AK por. Stanisława Kruczka „Maka”, używając pseud. „Ja-
śmin”. Po rozwiązaniu tej grupy wcielono go do 8 k. 1 psp AK dowodzonej przez Juliana Zubka 
„Tatara”, w której służył pod pseud. „Gacek”. Po zakończeniu wojny, jako delegat PPS, wyjechał 
na Ziemie Zachodnie, gdzie założył posterunek MO w Lubawce (pow. kamiennogórski), pełniąc 
tam przez 4 miesiące funkcję z-cy komendanta. Później pracował jako instruktor PW w Ka-
miennej Górze. Do Nowego Sącza powrócił w 1948 i podjął pracę handlowca. Odzn.: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim i „Medalem Zwycięstwa i Wol-
ności 1945”. Zm. 12 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 18. 
[ZKRPiBWP NS, H 105/117; Książeczka wojskowa nr 0764435 z 4 I 1950 ]

HUDZIK WOJCIECH, ur. 19 IV 1903, Stróże, pow. nowosądecki, s. Mikołaja i Anny, 
żonaty; strz. rez. Zmob. 27 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okoliczno-
ściach do niewoli sow. Umieszczony w obozie Oranki, skąd po zwolnieniu 9 IX 1941 wstąpił 
do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa. Brał udział w kampanii afrykańskiej i włoskiej, po 
czym 17 IV 1947 zakończył służbę wojskowa i powrócił do kraju. Zm. 25 IV 1959 i spoczywa 
na cmentarzu w Stróżach.

HUMENNY BRONISŁAW, ur. 1913, s. Jana i Anny Zelek; por. służby stałej. Ukończył  
I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu (matura w 1932). Absolwent Szkoły Pod-
chorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Z chwilą wybuchu wojny jako 
oficer 1 psp wyruszył na front dowodząc 8 ks. Po zakończeniu walk powrócił do Nowego Sącza 
i włączył się w nurt konspiracji, gdzie używał pseud. „Józef ” i „Antek”. Poszukiwany przez 
gestapo ukrywał się w Łososinie Dolnej. Następnie przebywał na terenie powiatu limanow-
skiego, gdzie był oficerem organizacyjnym i szkoleniowym Komendy Obwodu AK. Wobec
ponownej groźby aresztowania, tym razem przez UB, uciekł w 1945 przez zieloną granicę do 
Czechosłowacji, a następnie do Niemiec, skąd wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
też zm. [SGNS, P 166/35; Z1P, s. 45; relacja M. Ajdukiewicza; KSp, s. 217; A. Matuszczyk, Beskid Wyspowy, s. 133]

I

IBERREICH CHAIM, ur. 6 IV 1899, Zbyszyce, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Bandurskiego 15, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk zaginął, bowiem w 1940 był poszukiwany 
przez rodzinę. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1249]

ILLG KAROL ZYGMUNT, ur. 18 X 1895; mjr służby stałej, oficer 1 psp. Ż. Michali-
na Kurek (1898-1929). W WP od XI 1918. W 1922 por. w 1 pp Leg w Wilnie. Mianowany 
do stopnia kpt. ze starszeństwem od 15 VII 1924 służył w Centrum Wyszkolenia Piechoty 
w Rembertowie, gdzie pełnił funkcję I oficera sztabu, w 1928 ponownie w 1 pp Leg. W VIII
1939 mianowany d-cą 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas 
wrześniowych walk zachorował, a dowództwo po nim objął por. rez. Józef Radwański. Przeby-
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wał w oflagu II B Arnswalde (nr jeńca 713) i II C Woldenberg. Odznaczony m. in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Innych danych brak. [M55B, s. 98]

IWAŃSKI JÓZEF, zam. w Marcinkowicach, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 1939 
do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Pod-
czas walk w Wawrzce był ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Bardio-
wie. [SGGryb., Zg 3/46; świadek Józefa Brzeskiego; relacja Mieczysława Gościeja]

IWAŃSKI KAZIMIERZ, ur. 6 III 1904, Marcinkowice, pow. nowosądecki, tam zam.,  
s. Józefa i Agaty; kpr. rez., rolnik. Zmob. 25 IX 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Ranny 6 IX podczas walk pod Florynką  
w prawe podudzie, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w jednym ze słowackich szpitali, 
skąd następnie wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Po miesięcznym pobycie 
w obozie zwolniony do domu na wniosek komisji lekarskiej, wobec odnowienia się rany. Prze-
wieziony do Krakowa i umieszczony 3 V 1940 w krakowskim szpitalu PCK, który opuścił po 
tygodniowym pobycie. [APK, UW II, ZI 283; APK, PCK 19, Lista..., szpital Czerwonego Krzyża, poz. 91; ZIW 
Nowy Sącz, Deklaracja nr 61]

IZWORSKI TOMASZ, ur. 8 VIII 1905, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Anny Toczek; strz. rez., rolnik. Z powodu trudnych warunków materialnych ukończył jedy-
nie 1 klasę szkoły powszechnej. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej, skąd przeszedł do 
rez. 7 III 1931. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do specjalnego oddziału obrony 
przeciwlotniczej nr 18, z którym wyruszył na front w kierunku Cieszyna. Podczas walk jego 
grupa została rozbita pod Glińskiem k. Żółkwi, gdzie też dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu VI F Bocholt (nr jeńca 5482) i wysłany 1 IX 1942 do prac rolnych w m. Grossfer-
nisch (?). Tam też 4 III 1945 odzyskał wolność w czasie amerykańskiej ofensywy. Umieszczony 
w obozie dla byłych jeńców wojennych Duisdorf k. Bonn, skąd po 8-miesięcznym pobycie 
powrócił do kraju. 2 lata później objął połemkowskie gospodarstwo w Roztoce Wielkiej, gdzie 
trudnił się rolnictwem. Przez szereg lat był radnym GRN. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. 24 I 1987. [ZKRPiBWP NS, I 7/7]

IZWORSKI WOJCIECH, ur. 26 II 1912, Kokuszka, pow. nowosądecki, s. Mateusza  
i Anny Sekuły; strz. rez., robotnik kolejowy. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach pomagając im w pracach gospodarskich. Powołany 15 III 1935 do służby woj-
skowej w 3 kckm 1 psp, którą zakończył 18 IX 1936. Zawezwany jesienią 1938 do macierzystej 
jednostki na wielkie manewry na Wołyniu, po ukończeniu których brał udział w operacji „Za-
olzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicz-
nej w Krynicy jako kucharz. Podczas walk pod Samborem w czasie nalotu bombowego został 
ranny. Odesłany na tyły ku południowej granicy kraju, którą przekroczył wraz z konwojem 
sanitarnym. Internowany w węgierskim obozie, skąd w 1940 powrócił do domu. Przez całą 
okupację pracował w ryterskim tartaku. Związek małżeński zawarł w 1941. Po zakończeniu 
wojny objął w 1945 połemkowskie gospodarstwo w Zubrzyku. W latach 1946-1948 pracował 
sezonowo jako robotnik kolejowy. Następnie był zatrudniony w Zarządzie Drogowym, a od 
1958 w kamieniołomie w Wierchomli Wielkiej. Stamtąd też przeszedł w 1977 na emeryturę. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 II 1993 i spoczywa na cmentarzu 
w Zubrzyku. [ZKRPiBWP NS, I 8/17; SGSS, C 382/35]

J

JABŁOŃSKI ANTONI, ur. 18 I 1914, Męcina, pow. limanowski, s. Wojciecha i Marii 
Woźniak; kpr. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły 
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podoficerskiej. Po jej ukończeniu pozostał w jednostce, skąd 22 IX 1937 w stopniu kpr. prze-
szedł do rez. Tutaj 20 I 1938 podjął pracę w kolejnictwie, jako zwrotniczy na stacji Kasina 
Wielka, a następnie Stary Sącz. Zawezwany na ćwiczenia wojskowe, które odbywał w terminie 
od 15 IV do 12 V 1938 w 1 psp. Zmob. 16 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk pod Birczą został ranny. Umieszczony w szpitalu polowym Przemyśl, a następ-
nie Borysław, gdzie dostał się do niewoli niem., a następnie sow. W listopadzie chcąc dostać się 
do domu zgłosiłem się do RKU w Przemyślu, gdzie sformowano z nas kolumnę i odstawiono do 
połowy mostu na Sanie. Tam odebrali nas Niemcy i po złożeniu transportu wywieźli do Stalagu 
IX A Ziegenhain. Po trzech tygodniach odesłali mnie wraz z grupą 18 ludzi do gospodarzy, gdzie 
pracowałem do 17 IX 1941. Z powodu ciężkiej choroby matki otrzymał urlop, z którego już 
nie powrócił do obozu. W wyniku uzgodnień z władzami okupacyjnymi, w zamian rozpo-
czął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po za-
kończeniu działań wojennych był pracownikiem Stacji PKP Nowy Sącz – rozbudowywał tory,  
a potem był zwrotniczym. Stamtąd też 28 II 1970 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 6 X 1983 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, J 277/95]

JABŁOŃSKI AUGUSTYN, pochodził z Kłodnego, pow. limanowski; szer. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w stronę Tylmanowej. Podczas walk 
o Lwów dostał się do niewoli niem., z której zbiegł i powrócił do domu. Innych danych brak. 
[Świadek Aleksandra Kożucha]

JABŁOŃSKI PIOTR, ur. 19 IX 1913, Witowice Górne, pow. nowosądecki, s. Józefa i Teo-
fili Nowak; strz. rez., elektromechanik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 24 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 15 IX 1937. Po przejściu do rez. rozpoczął pracę przy budowie zapory wodnej 
w Rożnowie. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Po ucieczce 22 IX z obozu przejściowego, 
powrócił do domu. W okresie okupacji ponownie pracował przy zaporze w Rożnowie. Wtedy 
też w 1941 zawarł związek małżeński z Heleną Salamon. Po zakończeniu wojny był elektro-
mechanikiem w Zespole Elektrowni Wodnych Rożnów. Po uzupełnieniu szkoły powszechnej  
w 1950, kontynuował naukę na specjalistycznych kursach, zakończoną zdaniem egzaminu 
w zawodzie „elektromechanik aparatów elektrycznych wysokiego napięcia” (1964). W latach 
1956-1976 był radnym PRN, zaś w okresie 1970-1975 – WRN. Na emeryturę przeszedł 30 VI 
1979. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wol-
ności 1945”, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, a także „Odznaką Grunwaldzką”. 
Zm. 12 XII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Rożnowie. [ZKRPiBWP NS, J 273/257]

JACAK JAN, ur. 24 I 1907, Klęczany, pow. nowosądecki, s. Michała i Józefy Kuci; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. W wieku 19 lat rozpoczął pracę w Zarządzie Drogowym jako pracownik 
fizyczny. Powołany 10 III 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 10 IX 1930. 
Po przejściu do rez. podjął pracę w marcinkowickim tartaku. W latach 1934-1935 był ko-
mendantem Związku Rezerwistów i brał czynny udział w likwidacji skutków powodzi w 1934.  
Z kolei w latach 1936-1938 piastował stanowisko komendanta w założonym przez siebie 
Związku Strzeleckim. Powołany jesienią 1938 na ćwiczenia rez., podczas których brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Swój udział w wojnie zakończył pod Wieliczką, 
skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez cały okres okupacji pracował w tartaku. 
Po jej zakończeniu był robotnikiem w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych. Zm. 17 X 
1984 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, J319/113; świadek Jana Dudzika]

JACENIK PIOTR, ur. 8 VIII 1908, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Pawła i Teodory Mar-
kiewicz; kpr. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
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magając im w gospodarstwie, a następnie w latach 1927-1930 uczył się stolarstwa. Powołany  
11 III 1930 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, stamtąd we IX tego roku przeniesiono go 
do 4 b. KOP „Dederkały” i wysłano do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. szer. został  
w III 1931 skierowany do 3 k. granicznej KOP „Łanowce” na stanowisko d-cy drużyny. Tam 
też 19 VI 1931 został kpr., po czym 15 III 1932 przeszedł do rez. Po powrocie do domu zawarł 
związek małżeński z Antoniną Bukowską i podjął pracę u majstra Łuczyńskiego, w charakterze 
cieśli. W latach 1935-1936 był zatrudniony w zakładzie stolarskim Józefa Krawczyka, a na-
stępnie przy budowie mostów drogowych na trasie Krynica–Muszyna. Zmob. 15 VIII 1939 do  
3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk w lasach pod Przemyślem, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, celem wywiezienia go do stalagu. 
Podczas transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł z pociągu w okolicach Krakowa, po czym powró-
cił do domu. W okresie okupacji pracował w swoim zawodzie, w muszyńskim tartaku. Po jej 
zakończeniu odbudowywał tunel kolejowy w Żegiestowie, a następnie w latach 1948-1956 był 
pracownikiem kamieniołomów. Następnie przez 14 lat pracował w Nadleśnictwie Muszyna, 
skąd w 1970 odszedł na emeryturę. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 
do stopnia ppor. rez. Zm. 11 VII 2002 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS,  
J 336/449; Książeczka wojskowa nr B 044689]

JACHIMEK BENEDYKT, ur. 17 VIII 1906, Pabianice, woj. łodzkie, s. Kazimierza i Marii 
Wolnej; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w fabryce włókienniczej. Powo-
łany do służby wojskowej, którą pełnił w latach 1928-1929. Po przejściu do rez. został przyjęty 
do Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem i skierowany na placówkę do 
Sromowiec Niżnych. W VIII 1939 w obliczu zbliżającej się wojny, przeszedł dodatkowe prze-
szkolenie wojskowe. 31 VIII 1939 brał udział w obronie strażnicy, podczas niem.-słowackiego 
nocnego wypadu. Parę godzin później uczestniczył w potyczce pod Czerwonym Klasztorem. 
Wobec przewagi militarnej nieprzyjaciela w walkach odwrotowych, wycofał się do Nowego Są-
cza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Swój udział w wojnie zakończył pod Krosnem, 
skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Po zakończeniu okupacji od 16 VI 1945 do  
1 VIII 1946 był komendantem posterunku MO w Krościenku. Następnie przeszedł do pracy 
w administracji celnej, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego”. [AKZKRP Szczawnica, poz. 813/16]

JAGIEŁA JÓZEF, ur. 7 III 1908, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Franciszka i Marii 
Macanowskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach pomagając im w gospodarstwie. W latach 1931-1932 pełnił służbę wojskową w 4 psp 
w Cieszynie. Po jej zakończeniu zawarł związek małżeński i utrzymywał się z pracy na roli. 
Zmob. w VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk pod Przemyślem, 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 25308) i przy-
dzielony do Arbeitskommando 201 Rotembar, pracującego w fabryce. Przeniesiony 14 X 1942 
do stalagu XIII C Hammelburg i wraz z Arbeitskommando 163 pracował w kamieniołomach 
Bischofsheim an der Rhön. Wolność odzyskał w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, po 
czym 20 X 1945 powrócił do kraju. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 30 IX 1994 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. 
[ZKRPiBWP NS, J 14/287; świadek Józefa Jasińskiego; baza danych straty.pl podaje datę śm. 29 VII 1994]

JAGLARZ JAN, elew, uczył się gry na flecie w orkiestrze 1 psp. 4 IX 1939 wraz z kole-
gami przewieziony wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. W czasie 
przemarszu wojsk w kierunku południowej granicy państwa, dostał się 18 IX w Tłumaczu do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska. Dalsze jego losy są nieznane. [M. Kurczaba, 
Orkiestra 1 psp]

JAGODA JULIAN, ur. 3 I 1908, Borzęcin, pow. brzeski, s. Antoniego i Ludwiki Wilk, 
ż. Maria Przybyło; strz. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Zmob. 24 VIII 1939 do 
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bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Swój udział w wojnie zakończył  
w Boratyczach k. Lwowa, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez całą okupację,  
a także w latach następnych trudnił się rolnictwem. Zm. 27 II 1992 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, J 428/241; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Akta osobowe podopiecznych, t. 2, poz.116]

JAGOSZ ALOJZY JAN, ur. 6 XI 1910, Cieszyn, woj. śląskie, s. Jana i Marii Strach, ż. Jani-
na, miał 2 dzieci; ppor. rez., nauczyciel. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie 
z 1930. Służbę wojskową pełnił w b. Podchorążych Rezerwy Piechoty 5a w Cieszynie. Po jej 
ukończeniu rozpoczął pracę w swoim zawodzie w Szopienicach. W latach 1933-1934 odbywał 
ćwiczenia rez. w 4 psp w Cieszynie, w czasie których był szkolony na d-cę plutonu. Po ich 
zakończeniu mianowany ppor. ze starszeństwem od 1 I 1935. Ponownie powołany w szeregi 
wojska w 1937 i przydzielony do katowickiego 73 pp. Zmob. w VIII 1939 do 4 psp w Cieszynie, 
i skierowany 31 VIII razem z 2 bmarsz do OZ w Nowym Sączu. Tu przeszedł pod dowództwo 
1 psp. Wraz ze swoją formacją dowodząc plutonem, wyruszył na front w kierunku Łącka. Po 
pierwszych walkach i wycofaniu się do Nowego Sącza, odesłany do OZ 21 DPG w Brzeża-
nach. Po przybyciu na miejsce zgodnie z rozkazem wyruszył 15 IX wraz z częścią oddziału 
na odsiecz Lwowa. Wobec niemożności wykonania tego polecenia udał się w kierunku połu-
dniowej granicy państwa przez Tłumacz, Kołomyję i Kuty. Podczas tego przemarszu dostał się  
21 IX w Nadwórnej do niewoli sow. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd przesłał żonie list, no-
szący datę 29 XI 1939. Na podstawie listy wywózkowej NKWD nr 35/2 przetransportowano 
go w IV 1940 do Lasu Katyńskiego i tam zamodowano. W czasie ekshumacji nie został ziden-
tyfikowany. [WPH, Pro Memoriał, zeszyt 1-2 z 1994, s. 306; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 145;P1P, s. 133; Ośrodek „KARTA”, 
Indeks..., poz. 1350; GNLK, s. 47]

JAHN JÓZEF, ur. 11 XI 1886, Stary Sącz, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Klasztorna 33 (nr konskrypcyjny 1530), s. Józefa i Marii Cycoń, ż. Anna Majerska; st. sierż. 
służby stałej. Służbę wojskowa rozpoczął 9 X 1912 w armii austriackiej, którą zakończył z nie-
znanych powodów już rok później. Z nastaniem I wojny światowej zmob. 4 VIII 1914 w sze-
regi armii austriackiej i wysłany na front. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, wstąpił 
ochotniczo 1 XI 1918 w szeregi powstającego WP. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
po zakończeniu której 16 IX 1920 awansował do stopnia sierż. Za zasługi wojenne mianowano 
go 10 II 1921 podoficerem zawodowym. Prawdopodobnie w 1937 przeszedł do rez. W obli-
czu zbliżającej się wojny wstąpił ochotniczo w VIII 1939 do 1 psp. Stąd wraz z nadwyżkami 
kadrowymi przekazany został do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, wraz  
z wojskiem wyruszył w kierunku południowej granicy państwa. W czasie przemarszu dostał 
się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, a następnie Sta-
robielsk i Kozielsk, skąd 28 X 1939, w drodze wymiany jeńców przekazano go stronie niem. 
Umieszczony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 20003), skąd 18 II 1940, po zwolnieniu 
powrócił do domu. Po przybyciu do Nowego Sącza rozpoczął 1 III 1940 pracę w miejscowej 
jednostce Czerwonego Krzyża, którą kontynuował do 1 VI 1945. Odzn.: Brązowym Krzy-
żem Zasługi oraz „Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921”, „Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości” i „Medalem za Długoletnią Służbę”. Zm. w 1968 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1251; dokumenty 
rodzinne; relacja Mieczysława Kurczaby; APNS, Lista PCK]

JAJEŚNICA FRANCISZEK, ur. 2 VII 1907, Laskowa, pow. limanowski, s. Wojciecha  
i Anny Wątroby; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły ludowej pozostał przy rodzicach po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1929 do służby wojskowej w 3 ks 3 psp w Biel-
sku, którą ukończył 18 IX 1930. Po przejściu do rez. wyjechał za pracą do Zakopanego, skąd 
po powrocie w 1939 zawarł związek małżeński. Zmob. 24 VIII 1939 do 5 ks 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk w okolicach Nowego Sącza został 6 IX ranny w klatkę piersio-
wą, po czym dostał się do niewoli niem. Po zabandażowaniu przez sanitariusza, został umiesz-
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czony w tamtejszym szpitalu, skąd po podleczeniu zabrano go 27 X do obozu przejściowego, 
celem wywózki do stalagu. Dzięki pomocy kolegów zbiegł z transportu i w XI 1939 powrócił 
do domu. Tu w dalszym ciągu się leczył, a następnie podjął pracę jako bednarz w Łososiń-
skich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej. Stamtąd też w 1967 odszedł na 
rentę inwalidzką z powodów kłopotów zdrowotnych. Zm. 3 II 1992 i spoczywa na cmentarzu  
w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, J 18/250; Książeczka wojskowa nr 125297]

JAJEŚNICA MARCIN, ur. 10 IX 1910, Laskowa, pow. limanowski, s. Józefa i Anny Wróbel. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako wyrobnik u dziedzica w tamtejszym dworze, 
tym samym pomagając matce-wdowie w utrzymaniu 6-osobowej rodziny. Powołany 22 X 1933 do 
służby wojskowej w ks 2 psp w Sanoku, skąd w IV 1934 przeniesiono go do 26 b. KOP „Żytyń” na 
stanowisko pomocnika podoficera mundurowego. Pół roku później sprawował podobną funkcję 
w 11 b. KOP „Ostróg”. Stamtąd też we IX 1935 przeszedł do rez. Po powrocie do domu pracował 
w gospodarstwie matki. Zawezwany w VII 1939 na 7-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał 
do 18 VIII w 1 psp. Po tygodniowym pobycie w domu, zmobilizowano go 24 VIII 1939 do 1 psp 
i przekazano do 55 b. asystencyjnego. Z nim też wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk  
w Tomaszowie Lubelskim, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Prze-
worsk, a następnie Łańcut, celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy 
zbiegł z pociągu, po czym w X 1939 powrócił do domu. Tu też w 1940 zawarł związek małżeński, 
powracając do pracy na roli. W dniu 1 XI 1944 w wyniku starcia partyzantki z Niemcami zostałem 
wraz z innymi zabrany przez Niemców i osadzony w lagrach w Nowym Sączu, gdzie przebywałem 
pięć tygodni. Następnie wywieziono mnie do okopów w Krynicy, skąd po 2-tygodniowym pobycie 
zbiegł (24 XII 1944) i do końca wojny ukrywał się. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. w VII 1986 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, J 19/131]

JAKUBIAK JAN, ur. 15 II 1916, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Wi-
dzisz; szer., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodar-
stwie. W 1935 został członkiem SL. Jako jego działacz brał udział w strajku chłopskim, krwawo 
stłumionym w dniu 23 VIII 1937 przez policję. Powołany 21 III 1939 do służby wojskowej  
w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front w okolice 
Grybowa. Podczas walk dostał się 10 IX między Krosnem a Przemyślem do niewoli niem.,  
z której następnego dnia zbiegł, po czym powrócił do domu. Przez całą okupację, a także w la-
tach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. w III 1993 i spoczywa na cmentarzu w Kasince 
Małej. [ZKRPiBWP NS, J 316/296]

JAKUBOWSKI ANTONI, ur. 18 IV 1913, Barcice, pow. nowosądecki, s. Antoniego  
i Marii Pierzgi; plut. służby stałej, leśniczy. Po szkole powszechnej uczęszczał do II Gimnazjum 
im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, po czym rozpoczął praktykę w ryterskich lasach 
hr. Stadnickiego. Powołany 18 IV 1935 do służby wojskowej w 1 psp, po zakończeniu której, 
pozostał nadal w pułku jako podoficer nadterminowy. Skierowany do szkoły podoficerskiej,
po ukończeniu której był instruktorem w plutonie łączności. Razem z pułkiem brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Z dniem 30 VIII 1939 został szefem plutonu łączności w III b. i z nim 
też wyruszył na front do Grybowa. Podczas walk pod Gródkiem Jagiellońskim dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Chyrów, usytuowanym w tamtejszym koście-
le. Podczas transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł z pociągu. Po powrocie do domu 25 X podjął 
pracę jako brakarz drewna w Nadleśnictwie Stary Sącz. Po zakończeniu wojny przeszedł do 
Nadleśnictwa Rytro na stanowisko leśniczego, a od 1951 funkcję tę sprawował w Nadleśnic-
twie Nawojowa. Od 1957 podjął pracę na stacji kolejowej Muszyna, skąd 30 VI 1973 odszedł 
na emeryturę. Zm. w 1995 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, J 339/319]

JAKUBOWSKI JÓZEF, ur. 8 XII 1909, Barcice, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Gar-
wol; kpr. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930 w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze,  
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w drużynie Jana Mszańskiego. W czasie walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli sow. Osa-
dzony w obozie Starobielsk, a następnie Kozielsk, skąd w ramach wymiany jeńców przekazano 
go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Bad Sulzbach, skąd po zwolnieniu  
w III 1942 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac. 
Odsadzony 14 I 1943 w KL Auschwitz, przeniesiony 24 VI 1944 do KL Buchenwald (numer 
obozowy 61903). Zm. 4 XI 1979 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, J 52/288; 
relacja Jana Mszańskiego; świadek Jana Kowalika; baza danych straty.pl]

JAMRO CZESŁAW, strz. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk po rozbiciu oddziału, przekroczył granicę państwa. Internowany w nieznanym obo-
zie, skąd zbiegł i przedostał się do PSZ na Zachodzie. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

JAMRO ZYGMUNT, ur. ok. 1920; strz. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. bON „Gorlice”. 
Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

JAMRÓZ JAN, ur. 9 XI 1914, Podłopień, pow. limanowski, s. Jakuba i Anny Kurek; kpr. 
rez., ślusarz. Służbę wojskową rozpoczął 18 III 1936 w 3 kckm 1 psp, skąd 9 IX skierowano go 
do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu kpr. został przydzielony 20 III 1937 do 
1 kckm. W okresie od 28 IV do 18 V 1937 uczestniczył w kursie obserwatorów, po czym 21 IX 
1937 przeszedł do rez. Powołany rok później na ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednost-
ki, uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 18 VIII 1939 do I b. 1 psp, po czym wyruszył na 
front. Podczas walk dostał się w Zimnej Wodzie do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Gródek Jagielloński, a następnie Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu. Odzn.: 
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 IX 
1988 i spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. [ZKRPiBWP NS, J 42/166]

JAMRÓZ STANISŁAW, ur. 8 V 1913, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii; kpr.
rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. W wieku 18 lat wstąpił w szeregi ZMW „Wici”, którego był działaczem. 
Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany pół roku później do szkoły 
podoficerskiej. Po jej ukończeniu i awansie na st. strz., został d-cą drużyny. W takim też cha-
rakterze przeszedł do rez. Zawezwany w V 1939 na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które 
odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej 
kckm, po czym wyruszył na front do Bielska. Podczas wrześniowych walk dostał się w nie-
znanych okolicznościach 7 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym skąd zbiegł  
i powrócił do domu. W II 1940 wstąpił w szeregi BCh, przyjmując pseud. „Szpilard”. Operował 
w oddziale partyzanckim Kazimierza Wątróbskiego „Sępa”, na terenie powiatu nowosądeckie-
go i gorlickiego. Po zakończeniu okupacji brał udział w parcelacji dóbr ziemskich, w ramach 
reformy rolnej. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W latach 1949-1973 był radnym GRN 
W Korzennej. Założył również w swojej miejscowości OSP, której był pierwszym komendan-
tem. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi 
oraz „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 23 X 
1994 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, J 44/289]

JANCZURA FRANCISZEK, ur. 13 XI 1907, Myślec, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Ka-
tarzyny Pierzchały; plut. rez., rolnik. W wieku niespełna 2 lat zmarł mu ojciec, a trud jego wy-
chowania spadł na matkę. Dzięki niej ukończył szkołę powszechną i kontynuował dalszą naukę 
w nowosądeckim gimnazjum, którego jednak nie ukończył z powodu choroby. Po dojściu do 
zdrowia, wraz z matką pracował w jej gospodarstwie. Powołany 18 X 1928 do służby wojsko-
wej w 1 psp, którą zakończył 30 IX 1930. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., 
które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 16 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 503  
k. asystencyjnej, po czym wyruszył na front do Bronowic k. Krakowa. Podczas walk ranny, do-
stał się w Osielcu do niewoli niem. Umieszczony 26 IX w krakowskim szpitalu św. Łazarza, skąd 
10 X w obawie przed wywiezieniem do stalagu, zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres 
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okupacji pracował w rolnictwie. Po zaprzysiężeniu w VI 1943 przez Józefa Chebdę „Sietnia-
ka”, został żołn. BCh. Tu pod pseud. „Felek” służył jako łącznik i kolporter prasy podziemnej,  
a także uczestniczył w kilku akcjach partyzanckich. Wybrany w 1945 sołtysem Myślca; funkcję 
tę sprawował przez 4 lata. W 1954 zawarł związek małżeński. Następnie w latach 1955-1964 był 
sekretarzem GRN w Biegonicach. Wobec przeniesienia go do pracy w GRN w Starym Sączu, 
od 1964 zamieszkał w tym mieście. Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939” i odznaką „Wzorowy Pracownik Rady Narodowej”. Zm. 13 I 1984  
i spoczywa na cmentarzu w Biegonicach. [ZKRPiBWP NS, J 51/102; APK, PCK, Lista...szpital św. Łazarza]

JANCZURA STANISŁAW, ur. 7 III 1912, Zabrzeż, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Wiktorii Janczury; strz. rez., rolnik. Od najmłodszych lat wychowywał się u ciotki Józefy 
Baziak w Zarzeczu. Dzięki niej ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pomagał jej  
w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył w X 1937. 
2 miesiące później zawarł związek małżeński z Jadwigą Turek. Zawezwany jesienią 1938 na  
4-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcje których brał udział w ope-
racji „Zaolzie”. Zmob. 17 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, po czym wyruszył na front do Śnietnicy. 
Podczas walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Jarosław, a następnie Kraków-Zakrzówek, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres 
okupacji, a także w latach późniejszych, trudnił się rolnictwem. Zm. 11 IX 1991 i spoczywa na 
cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, J 423/225; świadek Franciszka Franczyka, relacja syna Jana]

JANCZURA STANISŁAW, ur. 20 VIII 1902, Zabrzeż, pow nowosądecki, tam zam.,  
s. Mikołaja i Anny (?) Cebuli; strz., rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front. W czasie wycofywania się oddziału, 9 IX w m. Polanka-Karol k. Krosna natknął 
się na nieprzyjacielską zasadzkę zorganizowaną w lesie. Doszło do walki, podczas której poległ 
wraz z strz. Janem Gródkiem. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Krośnie. [SGSS, A 150/40; 
relacja Jana Janczury; APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 23, poz. 130]

JANCZY JÓZEF, ur. 13 VIII 1907, Sromowce Wyżne, pow. nowotarski, s. Józefa i Heleny 
Pierwoty; kan. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagał rodzicom w gospo-
darstwie. Powołany 5 III 1931 do służby wojskowej w 1 p. Artylerii Motorowej w Stryju, którą 
ukończył we IX 1932. Zmob. w VIII 1939 do II b. 1 psp, po czym wyruszył do miejsca jego 
koncentracji w Łabowej. Z chwilą wybuchu wojny oddział przemaszerował do Marcinkowic, 
skąd pociągiem udał się na linię frontu do Limanowej, a stamtąd wycofał się do Nowego Sącza, 
a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas działań wojennych, dostał się w Stanisła-
wowie do niewoli sow. Po zdaniu broni odzyskał wolności i wyruszył do domu. Zatrzymany  
w drodze powrotnej przez niem. patrol i osadzony w obozie przejściowym. Wywieziony do sta-
lagu II A Neubrandenburg (nr jeńca 20569), skąd przeniesiono go do stalagu XII A Limburg. Po 
zwolnieniu z obozu i przeniesieniu na status robotnika cywilnego wywieziono go 17 X 1940 do 
przymusowych prac w Kladrum. Do kraju powrócił w 1945, po czym do końca życia pracował 
jako rolnik. Zm. 19 XII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, J 57/320]

JANCZY WŁADYSŁAW, ur. 9 I 1908, Lipowe, pow. limanowski, s. Piotra i Katarzyny 
Mól; kpr. rez., listonosz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy matce, po-
magając jej w gospodarstwie, bowiem ojca zabrano do wojska austriackiego. Tak więc jako 
najstarszy syn musiał utrzymać rodzinę. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą ukończył 20 IX 1931. Związek małżeński zawarł w 1933 i zamieszkał u ż. w Sowlinach. 
W 1935 podjął pracę w limanowskim Rejonie Dróg Publicznych. Wcielony w V 1939 w szeregi 
ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, 
z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się 
do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. W okresie okupacji pracował jako listonosz. Po jej 
zakończeniu kontynuował dotychczas wykonywany zawód, skąd w 1972 odszedł na emerytu-
rę. Zm. 30 VIII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, J 317/261]
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JANCZY, imię nieznane, pochodził z Limanowej; kpr. Żołn. 1 psp, w plutonie łączności, 
z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Józefa Guśtaka]

JANECZEK LUDWIK, ur. 27 IX 1913, Krosno, woj. podkarpackie, s. Franciszka Wojta-
nowskiego i Jadwigi Janeczek; strz. rez., malarz. Wychowała go jego babka Maria Wojtanow-
ska, bowiem matka wyjechała w 1915 za pracą do Wiednia i tam pozostała, zaś ojciec zginął  
w 1914 podczas walk pod Kraśnikiem. Ona też posyłała go przez 2 lata do szkoły powszechnej. 
W 1923 wyjechał do matki, gdzie dokończył szkołę powszechną, a następnie uczył się malar-
stwa w Warsztacie Wyrobów Szyldów i Reklam Emila Klossa. Po uzyskaniu dyplomu czeladni-
ka pracował u niego przez rok. Wobec restrykcji względem cudzoziemców, powrócił do Polski. 
Powołany w III 1936 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1937. Wcielony w V 1939  
w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, 
z którym wyruszył na front do Gładyszowa wraz z 2 k. Wieczorem podwieźli nas do Koniecznej na 
wzmocnienie placówki Straży Granicznej. Pierwsza potyczka z Słowakami była o godzinie 12-tej  
w nocy. Byli zabici i ranni. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Boratyczami, skąd 
po rozbiciu oddziału, powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w swoim zawodzie  
w gorlickiej rafinerii nafty. W latach 1945-1965 jako członek Cechu Rzemiosł Różnych, prowadził 
prywatny zakład malarski. Zm. 3 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS,  
J 351/217; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 324; świadek Tomasza Mazura i Franciszka Markiewicza]

JANIA FRANCISZEK, ur. 11 X 1912, Chyżówki (obecnie Chyszówki), pow. limanow-
ski, s. Józefa i Anny Świstak; szer. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej,  
z powodu panującej w domu biedy, oddano go do pracy u zamożnego gospodarza. Powołany  
12 II 1934 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, którą zakończył 30 IX 1935. Po przejściu 
do rez. pracował ponownie na roli oraz dorabiał okresowo przy ścince drzewa. Zawezwany  
w 1937 na ćwiczenia wojskowe, które odbywał w swojej jednostce. Zmob. 20 IX 1939 do ma-
cierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk o Krosno, po roz-
biciu swojego oddziału wcielono go do oddziału szturmowego, atakującego między innymi 
mosty. W wyniku nieprzyjacielskiego bombardowania oraz ostrzału artyleryjskiego i z broni 
maszynowej zginął prawie cały oddział. Zostało nas tylko dwóch. Ja i kolega dołączyliśmy do 
innej kompanii, ale wkrótce Niemcy nas otoczyli i wzięli do niewoli. Przebywając w niewoli,  
w nieznanych okolicznościach został ciężko ranny w Sanoku. Umieszczony zapewne w ja-
rosławskim szpitalu, skąd w 1940 powrócił do domu. Przez cały okres okupacji pracował na 
roli. Po jej zakończeniu został robotnikiem Nadleśnictwa Dobra, skąd w 1973 przeszedł na 
emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 28 II 1992 i spoczywa na 
cmentarzu w Jurkowie. [ZKRPiBWP NS, J 385/239]

JANIA MARCIN, ur. 11 XI 1913, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Andrzeja i Kata-
rzyny; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Jako członek ZMW „Wici” brał udział w rozruchach chłopskich, 
zakończonych uwolnieniem z rąk policji prezesa SL Andrzeja Sabury. Podejrzany o dokonanie 
tego czynu trafił w 1933 na 2 miesiące do aresztu śledczego. Podczas rozprawy sądowej, z racji 
z braku dostatecznych dowodów winy, został uniewinniony. Powołany 10 III 1936 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą ukończył 29 X 1937. Zawezwany jesienią 1938 na ćwiczenia rez. do 
macierzystej jednostki, brał udział w operacji „Zaolzie”, w czasie której został ranny. Zmob. 15 
VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk, po rozbi-
ciu jego oddziału w Lutowiskach, przekroczył granicę węgierską. Po niespełna tygodniowym 
internowaniu zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w kamieniołomie w Ka-
sinie Wielkiej. Po jej zakończeniu był robotnikiem w Tartaku Państwowym w Mszanie Dolnej,  
a następnie w latach 1964-1979 pracował w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych „Inco” 
w Mszanie Dolnej. Ponadto przez 10 lat był radnym GRN, a przez 12 – członkiem Komisji 
Rolnej. Zm. w VI 1994 i spoczywa na cmentarzu w Kasinie Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, J 283/279]
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JANIA STEFAN SZCZEPAN, ur. 22 XII 1912, w Szilvásújfalu (Węgry, ob. Slivnik – Sło-
wacja), zam. w Łostówce, pow. limanowski, s. Macieja i Katarzyny Pawlarczyk, ż. Zofia Łabuz 
(od 28 V 1937); strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu IX A Ziegenhain (nr jeńca 9272), skąd 
nadesłał ostatni list w VI 1940, po czym wszelki ślad po nim zaginał. [SPLim., Ns 25/58; baza danych 
straty.pl podaje miejsce urodzenia Ostówka pow. limanowski i datę ur. 24 XII 1912]

JANICZEK JAN ADOLF, ur. 29 VIII 1907, Sambor, s. Adolfa i Marii, kpt. służby stałej. 
Ż. Halina Krawiec od 1934, miał 3 dzieci. We IX 1939 d-ca 2 ks w 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Towarzyszył 19 IX d-cy pułku mjr Serafiniukowi w rozmowach kapitulacyjnych. Do
niewoli trafił pod Rzęsną 20 IX. Okres okupacji spędził w oflagu II B Arnswalde (nr jeńca 739), 
przeniesiony 15 V 1942 do oflagy II D Gross Born. Po wyzwoleniu przez alaintów przedostał 
się do Włoch, tam się powtórnie ożenił (pierwsza żona zg. w KL Auschwitz w 1943) i wyemi-
grował do Brazylii. Do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1957. Zm. 24 VIII 1992. [P1P, s. 110, 
114; KSp, s. 218]

JANIK JAN, ur. 7 II 1906, Bańska, pow. nowotarski; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp.  
W czasie wrześniowych walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu IX A Ziegenhain 
(nr jeńca 159), gdzie odzyskał wolność w wyniku ofensywy alianckiej. Po zakończeniu wojny 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Innych danych brak. [Relacja Jana Topora]

JANIK JAN, ur. 20 V 1915, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Wawrzyńca i Stanisławy 
Kądziołki; st. strz., piekarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu  
w piekarni Władysława Dańca w Zakopanem, uczęszczając zarazem do tamtejszej dokształca-
jącej szkoły zawodowej. Po uzyskaniu dyplomu czeladnika w 1933 pracował nadal u swojego 
mistrza. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, podczas której wybuchła 
wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wyruszył na front w okolice Grybowa. W czasie walk pod 
Libuszą został ranny w nogę oraz doznał złamania dwóch żeber. W takim też stanie dostał się do 
niewoli niem. Przewieziony do węgierskiego szpitala, skąd 12 XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował na roli. Wtedy też w 1943 zawarł związek małżeński. Od 1952 był 
zatrudniony w kolejnictwie, skąd w 1972 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 7 VI 1993 i spoczy-
wa na cmentarzu w Siekierczynie. [ZKRPiBWP NS, J 289/260; świadek Józefa Janika i Józefa Mruka]

JANIK MICHAŁ, ur. 10 VII 1909, Świniarsko, pow. nowosądecki; st. strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Pod-
czas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie, skąd po 
amnestii wstąpił do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa, z którą udał się do Iranu. Utonął 5 XII 
1941 w Morzu Śródziemnym w nieznanych okolicznościach. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 371]

JANIK MIECZYSŁAW, ur. 5 IV 1902, Nowy Sącz, s. Jana i Zofii Chruślickiej. W dniu  
26 V 1930 zawarł związek małżeński z Heleną Świerczek. Z chwilą wybuchu wojny wyru-
szył jako tamburmajor orkiestry frontowej 1 psp na front. W czasie wrześniowych walk prze-
kroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd zbiegł i przez Jugosławię 
przedostał się do Francji. Tu służył jako telegrafista w szeregach WP. Po klęsce Francji, wraz  
z 2 DSP przekroczył granicę szwajcarską, gdzie był ponownie internowany. [SPNS, Ns I 536/52; 
relacja Mieczysława Kurczaby]

JANIK STANISŁAW, pochodził z Gorlic, s. Jana i Anny Wojakiewicz; szer. W dniu  
27 VIII 1939 zawarł w Gorlicach związek małżeński z Anielą Wiktorią Lepą. Zmob. do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front jako pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego. In-
nych danych brak. [Świadek Władysława Puchajdy; SGGorl., Lhip 474/42]

JANIK WALENTY, zam. w Kolbuszowej, woj. podkarpackie; strz. Zmob. w VIII do 1 psp 
i następnie przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są niezna-
ne. [Świadek Władysława Puchajdy]
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JANISZ JAN, ur. 18 III 1911, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, s. Wawrzyńca  
i Barbary Romanek; plut. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął w III 1934 w 8 ks 1 psp, skąd  
3 miesiące później został skierowany do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu otrzymał 
przydział do plutonu zwiadowców konnych na stanowisko zwiadowcy, skąd we IX 1935 prze-
szedł do rez. Powołany 28 VIII 1938 na ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, w trakcje 
których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i naznaczony d-cą taboru, 
po czym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu VI D Dortmund (nr jeńca 2403), skąd po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika 
cywilnego, wywieziono go 24 IX 1940 do przymusowych prac. Wolność odzyskał w III 1945 
podczas amerykańskiej ofensywy. Następnie wcielono go do PSZ na Zachodzie z przydziałem do 
k. wartowniczej w Dortmundzie. Do kraju powrócił 17 XI 1945. [ZKRPiBWP NS, J 104/306]

JANKOŚ TADEUSZ, ur. 4 IV 1914, Zbyszyce, pow. nowosądecki, s. Kazimierza i Kata-
rzyny; strz., rolnik. Gdy miał kilka lat jego rodzice przenieśli się do Marcinkowic. Tu ukończył  
3 klasy szkoły powszechnej, po czym wraz z ojcem pracował w dworze u dziedzica Morawskie-
go. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. W cza-
sie walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 
zbiegł, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował nadal w rolnictwie. W 1943 
zawarł związek małżeński. Po zakończeniu wojny był zatrudniony w Technikum Rachunkowo-
ści Rolnej w Marcinkowicach, jako pracownik fizyczny. Stamtąd też w 1975 odszedł na emery-
turę. Zm. 8 VIII 1987 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, J 307/147]

JANKOWIAK TEODOR, ur. 17 IX 1896, Łagiewniki k. Gniezna (obecnie Łagiewniki 
Kościelne), s. Franciszka i Franciszki Sihorskiej, ż. Alfreda Merczyk. Powołany w 1917 do służ-
by wojskowej w armii niem. i wysłany na front pod Verdun. W czasie toczonych tam walk 
został ranny i przewieziony do szpitala w Poznaniu. Tam też zastał go wybuch powstania wiel-
kopolskiego. Jako rekonwalescent wstąpił do polskiego pddziału Straży Ludowej, przekształ-
conego następnie, po fuzji z innymi podobnymi formacjami, w batalion Obrony Krajowej.  
Z kolei ten ostatni wszedł od 2 X 1919 w skład 1 Pułku Obrony Krajowej, przemianowanego  
w I 1920 na 2 Pułk Rezerwowy, a w końcu tegoż miesiąca na 59 pp Wielkopolskiej. Wraz z nim 
wyruszył w V 1920 na front litewsko-białoruski, skąd skierowano go do obozu ćwiczebnego 
Oranki. Podczas wojny bolszewickiej brał udział w Bitwie Warszawskiej. Po jej zakończeniu 
powrócił w rodzinne strony, po czym wcielono go do nowo powstałego 74 Górnośląskiego 
pp, stacjonującego w Lublińcu. Stamtąd też skierowano go w V 1939 do Limanowej, celem 
utworzenia tam bON. Tuż przed wybuchem wojny wyruszył na front do Tylmanowej jako  
szef k., oraz d-ca plutonu ckm. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, skąd 
po rozbiciu oddziału, powrócił do Limanowej. Tu podjął pracę w fabryce beczek w Sowlinach,  
a następnie w tamtejszej rafinerii. Równocześnie wstąpił w szeregi ZWZ-AK, gdzie nosił pseud. 
„Zielony”. Jako członek podziemnej organizacji dokonywał sabotażu w rafinerii, wrzucając do 
cystern z paliwem substancje z opóźnionym zapłonem. Zdradzony przez konfidenta, został 
aresztowany przez gestapo i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, 
skąd transportem wywieziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 93725), gdzie zginął 18 III 
1943. [Relacja syna Eugeniusza; KSp, s. 218; Księga pamięci… t. 2, s. 1610 i 1612]

JANKOWSKI JÓZEF, ur. 20 I 1913, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii; strz., 
rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kckm, z którą 26 VIII od-
jechał do Bielska. Po przybyciu na miejsce w dniu 1 września o godz. 6 rano dostaliśmy rozkaz 
wyjechać w kierunku Cieszyna, gdzie zajęliśmy stanowiska obronne na górze k. Skoczowa. Była 
tam krwawa walka, po czym wycofaliśmy się do Bielska. 17 IX w lesie koło Dzikowa dostał się 
do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie Przeworsk, skąd 
wywieziono go do stalagu IV A Elsterhorst (nr jeńca 6489), 20 XII 1940 został przeniesiony 
do stalagu IV B Mühlberg. Tam 1 I 1941 wcielono go do Bau- und Arbeitsbataillon nr 24 
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i zatrudniono przy pracach kanalizacyjnych przy wznoszonym betonowym bunkrze. Po ich 
ukończeniu przeniesiony do stalagu X A Schleswig, a następnie pół później do stalagu Kilonii. 
Stąd wywieziono go w X 1943 do Schwejfer (?), gdzie pracował jako robotnik w fabryce. Tu też 
odzyskał wolność w wyniku alianckiej ofensywy. Po powrocie do kraju zajmował się rolnic-
twem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 17 XII 1998 i spoczywa na 
cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, J 90/389; świadek Józefa Jagieły]

JANKOWSKI JÓZEF, ur. 14 III 1921, Żeleźnikowa, pow. nowosądecki. Po ukończeniu 
4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Prawdo-
podobnie należał do „Strzelca” i dlatego też został zmob. do służby pomocniczej w 1 psp, po 
czym wysłano go do budowy umocnień polowych na górze Jaworzyna. 3 IX doszło do starcia 
z nieprzyjacielem, w wyniku, którego zginęło 2 jego kolegów, a on sam został lekko ranny. 
Mimo tego nadal pełnił rolę pomocnika w różnych sprawach. Podczas potyczki na Niemcowej 
został ciężko ranny w brzuch, po czym umieszczono go w lwowskim szpitalu. Tam też dostał 
się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym na Świętym Krzyżu, skąd miał być 
wywieziony do Rzeszy. W czasie transportu do stalagu wraz z 4 innymi żołnierzami zbiegł 
i ukrywał się w lasach świętokrzyskich. Wiosną 1943 w Ostrowcu Świętokrzyskim nawiązał 
kontakt z oddziałem Gwardii Ludowej, po czym wstąpił w jej szeregi. W dniu 19 VIII 1943 
w czasie koncentracji oddziału w okolicach Ostrowca, dołączyli do nich jeńcy sow. zbiegli  
z obozów. Na czele tej nowej formacji stanął kpt. Wasyl Wojczenko. Dowodzony przez niego 
oddział zasłynął kilkoma śmiałymi akcjami bojowymi, w tym opanowaniem Iłży (16 V 1944). 
Latem 1944 po ustabilizowaniu się frontu na Wiśle, przedarł się przez jego linię i powrócił do 
swoich. Tu otrzymał rozkaz działalności dywersyjnej na tyłach wroga w okolicach Wrocławia. 
W czasie lotu samolotu do miejsca zrzutu, maszyna została trafiona przez art. przeciwlotniczą. 
Życie uratował mu skok ze spadochronem. Po tym fakcie wstąpił do 1 Brygady AL. Ziemi 
Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego (istniała od VII do 14 VIII 1944). Po jednej z bitew od-
dział odpoczywał we wsi Maziarze w Puszczy Solskiej i tam 7 XII 1944 został okrążony przez 
Niemców. Doszło do walki, w czasie której poległ. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne]

JANOS WŁADYSŁAW, ur. 18 II 1908, Charzewice, pow. tarnowski, s. Jakuba i Anny 
Średniawy; strz. rez., murarz. W 9 roku życia utracił oboje rodziców i jako sierota, zarabiał 
na swoje utrzymanie pracą na roli. Tym samym nie miał żadnych możliwości nauki. W wieku  
17 lat wyjechał do Zakopanego, gdzie zdobywał zawód murarza w prywatnych firmach bu-
dowlanych. Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w III b. 26 pp we Lwowie, którą ukoń-
czył 15 X 1930. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu, pracując 
między innymi przy budowie stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Wiosną 1939 zawarł 
związek małżeński. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wy-
ruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył w Poznachowej, skąd wracał do domu. Po 
dojściu do Tarnowa zastał zatrzymany przez patrol żandarmerii niem. i osadzony w miejsco-
wym obozie przejściowym. Po kilkudniowym przetrzymywaniu go tam zbiegł. Po powrocie 
do domu pracował w firmie budowlanej Józefa Kirkora oraz w tartaku w Jaszczurówce k. Za-
kopanego. Zatrzymany w VIII 1943 w czasie łapanki przez okupanta i włączony do transportu 
wywożącego ludzi do przymusowych prac w Rzeszy. Podczas jazdy koleją wyskoczył z wagonu 
za Krakowem, po czym przez 3 miesiące się ukrywał. Po zakończeniu wojny pracował w swo-
im zawodzie, wznosząc prywatne domy. Począwszy od 1954 był pracownikiem Spółdzielni 
Remontowo-Budowlanej w Zakopanem, a od 1964 murarzem konserwatorem w tamtejszych 
Zakładach Mięsnych. Stamtąd też przeszedł w 1975 na emeryturę. Zm. 6 V 1988 i spoczywa na 
cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, J 394/160]

JANOWSKI, imię nieznane, pochodził z Tylmanowej, pow. nowotarski; szer. Zmob.  
w 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
dostał się w Rawie Ruskiej do niewoli niem. Innych danych brak. [Świadek Józefa Jankowskiego]
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JANUR JÓZEF, ur. 7 I 1912, Świniarsko, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii Bodziony; 
plut. rez., prac. umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. W 1934 zawarł związek małżeński. Powołany 15 III 1935 do służby 
wojskowej w 1 psp, skąd 25 IX 1936 przeszedł do rez. Zmob. 1 IX 1939 do plutonu łączności  
w macierzystym pułku, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się pod Brzucho-
wicami do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po 14-dniowym 
pobycie zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował przy regulacji potoków i rzek. 
Po jej zakończeniu został pracownikiem umysłowym w GS „SCh” w Chełmcu. Następnie  
w latach 1960-1973 był Przewodniczącym GRN w Chełmcu, a później Sekretarzem Rady Nad-
zorczej Banku Spółdzielczego. Odzn.: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w woj-
nie obronnej 1939” oraz odznakami „Tysiaclecia Państwa Polskiego”, „Zasłużony dla Rozwoju 
Sądecczyzny”, „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi”. Zm. 5 XI 1986 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, J 320/139]

JANUS GUSTAW, ur. w 1913. Zmob. w VIII 1939 do 1 p.s.p i przekazany do 55 b. asy-
stencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk dostał się w Rawie Ru-
skiej do niewoli niem. Świadek śmierci Piotra Filipka. Innych danych brak. [SGNS, Zg 125/47]

JANUS GUSTAW, ur. 27 IX 1913, Nowy Sącz, tam zam., ul. Jagiellońska 70, s. Józefa  
i Marii Studenckiej; kpr. rez., fryzjer. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
W dwa tygodnie po rozpoczęciu działań wojennych, kiedy Sącz był już okupowany przez woj-
ska niemieckie, przyszedł po cywilnemu ubrany człowiek, który przedstawił się jako kapitan WP  
i oświadczył, iż syn mój walczył pod jego dowództwem i on go w czasie działań bojowych wysłał 
na patrol, z którego już więcej nie powrócił. W jakiś czas później do tego samego zakładu zgłosiło 
się trzech mężczyzn V.D. z Rytra i ci zakomunikowali mi, że syn mój walczył z nimi na froncie  
i widzieli w Birczy za Sanem na cmentarzu nagrobek z napisem Gustaw Janus z Nowego Sącza. 
Nazwisk owych V.D. i kapitana nie znam. [SGNS, Zg 539/46; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, 
s. 1251; MP, nr 127 z 18 XI 1946; P1P, s. 130, poz. 20; relacja Stanisława Janusa (ur. 1881, zam. w Nowym Sączu,  
ul. Jagiellońska 70), sporządzona w 1946 roku – cytat]

JANUS PIOTR, ur. ok. 1908, Polnisch Wette (Polski Świętów), pow. nyski, woj. opolskie, 
zam. w Świętochłowicach, woj. śląskie; szer. rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 plutonu 1 k. bw  
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Sarnach do niewoli. Innych da-
nych brak. [Świadek Józefa Szkarłata]

JANUSZ FRANCISZEK, ur. 28 II 1914, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, 
s. Józefa i Wiktorii Sekuły; strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1938 do służby wojskowej  
w 8 ks 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front do Uścia 
Ruskiego, leżącego na odcinku obrony Wysowa–Grybów. Dostał się w Dobromilu do niewoli 
niem. Podczas transportu jeńców do stalagu zbiegł w Zagórzanach, po czym powrócił do domu. 
Podczas okupacji pracował w kolejnictwie. Po jej zakończeniu odbudowywał tunele kolejowe  
w Kamionce Wielkiej i Żegiestowie. Po zakończeniu tych prac w 1948 został przyjęty do Nadle-
śnictwa Grybów, skąd 1979 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obron-
nej 1939”. Zm. we IX 1996 i spoczywa na cmentarzu we Florynce. [ZKRPiBWP NS, J 229/342]

JANUSZ GUSTAW, ur. 26 VI 1913, Tarnów, s. Jana i Zofii; szer. Służbę wojskową pełnił 
od 10 III 1935 do 1 X 1936 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wy-
ruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się w Lasach Janowskich do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. w IV kwartale 2003 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, J 103/470]

JANUSZ JÓZEF, ur. 27 V 1915, Męcina, pow. limanowski, s. Jana i Marii Wiewióry; 
strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
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w gospodarstwie. Powołany 14 III 1939 do służby wojskowej do 1 psp i po przeszkoleniu skie-
rowany do Huty, gdzie robił zasieki, aby opóźnić wroga i skutecznie mu się oprzeć. W tym czasie 
wybuchła wojna. Z przydzielonym granatnikiem ręcznym, który ważył około 9 kg operował 
do samego końca, to znaczy do czasu dostania się do niewoli we Lwowie. Podczas transportu 
jeńców do stalagu zbiegł i w X 1939 powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w rolnic-
twie. W tym też czasie zawarł związek małżeński. Pod koniec wojny został zabrany do kopania 
okopów w Marcinkowicach. Po jej zakończeniu pracował w Klęczańskich Kamieniołomach 
Drogowych. Tam też w 1960 miał wypadek w wyniku którego utracił lewą nogę oraz nabawił 
się urazu czaszki i wstrząśnienia mózgu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. i spoczywa na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, J 258]

JANUSZ JÓZEF, zam. w Ptaszkowej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych 
danych brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

JAPA MIECZYSŁAW, ur. 14 I 1899, Grybów, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii Mi-
kiewicz; ppor. rez., dr praw. Absolwent II Gimnazjum w Tarnowie z 1917 oraz UJ (1923). Powo-
łany w III 1917 do 13 pp armii austriackiej i skierowany do Szkoły Oficerskiej w Opawie. W dniu
1 XI 1918 ochotniczo wstąpił w szeregi WP, gdzie otrzymał przydział do b. zapasowego 15 pp  
w Dęblinie. Tam też awansował do stopnia ppor. ze starszeństwem od 1 VI 1919. Wysłany w 1920 
na kurs łączności do Puław, po ukończeniu którego został zwolniony do rez. jako akademik. 
Powołany w 1925 na ćwiczenia wojskowe do 75 pp w Chorzowie, w czasie których był młod-
szym oficerem k. Następnie w latach 1929, 1930, 1932 odbywał praktykę w 1 psp na stanowisku 
d-cy plutonu. Przed wybuchem wojny pracował jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ w Brzeżanach.  
W bliżej nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sow. Osadzony w Kozielsku, skąd  
w IV 1940 został wywieziony przez NKWD do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. [GNLK,  
s. 48; Pro memoria, WPH, zeszyt 3-4/1991, s. 463; Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, poz. 1381]

JAPOŁ ANTONI, ur. 8 V 1911, Gruszowiec, pow. limanowski, s. Macieja i Kazimiery; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki. W czasie walk był prawdopodobnie ranny, bowiem przebywał od 6 XI 
1939 w szpitalu im. Kopernika w Krakowie. [APK, PCK,19, Lista...szpital im. Kopernika Kraków]

JAREK JÓZEF, ur. 14 V 1906, Stare Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, s. Tadeusza i Anie-
li Józefowskiej; plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp, który z chwilą wybuchu wojny 
wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [SPGryb, VS 148]

JAREK ROMAN, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżka-
mi kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

JAROSZ ANDRZEJ, ur. 22 X 1907, Łostówka, pow. limanowski. s. Stanisława i Katarzyny 
Dudzik, żonaty; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front. Po kapitulacji powrócił do domu. 14 X 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie służył pod 
pseud. „Płomień”. Zm. 7 V 1952. [ZKRPiBWP NS, Jp 15]

JAROSZ ANDRZEJ, ur. 2 XI 1906, Falkowa, pow. nowosądecki, tam zam., s. Jakuba  
i Marii, ż. Józefa Roszkowicz, miał 1 dziecko; plut. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Birczą 
został 12 IX postrzelony w prawe udo, co spowodowało złamanie kości udowej. Umieszczony 
w przemyskim szpitalu, gdzie też dostał się do niewoli niem. Przeniesiony 30 III 1940 do szpi-
tala PCK w Krakowie, który opuścił 8 IV 1940, powracając do domu. Zm. w 1978 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [APK, UW II, ZI 283; SGNS, Zg 82/49; APK, PCK 19, Lista...
szpital PCK Kraków; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 68]

JAROSZ ANDRZEJ, ur. 15 XI 1912, Porąbka, pow. limanowski, s. Jana i Marii Białoń; 
st. strz. rez., robotnik. Bardzo wcześnie zmarli mu rodzice. Pomimo tego ukończył 4 klasy 
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szkoły powszechnej, po czym wspólnie z bratem pracował w gospodarstwie. Powołany 15 III 
1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył 18 IX 1935. Zawezwany w jesieni 1938 
na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do 3 ks macierzystego pułku, w trakcje których brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył do miejsca koncentra-
cji II b. w Łabowej. Z chwilą wybuchu wojny oddział przemaszerował do Marcinkowic, skąd 
koleją udał się do Limanowej. Po przybyciu na miejsce, wyruszył wraz 6 ks dowodzoną przez 
kpt. W. Winiarskiego na front w rejon Tymbarku i Piekiełka z zadaniem zamknięcia drogi  
z kierunku Dobrej. Wobec przedarcia się Niemców w innym miejscu, zagrożony okrążeniem, 
wycofał się 4 IX na Nowy Sącz, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas później-
szych walk po rozbiciu oddziału w Lasach Janowskich, wracał w stronę domu. Zatrzymany 
podczas drogi przez patrol niem. i osadzony w obozie przejściowym Gródek Jagielloński. Po 
kilkudniowym pobycie w niewoli zbiegł i w X 1939 powrócił do domu. W okresie okupacji, 
a także w latach późniejszych pracował na roli. W 1945 odbudowywał po zniszczeniach wo-
jennych most kolejowy w Dobrej. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia, przekazał w 1978 
gospodarstwo synowi, a sam przeszedł na rentę. [ZKRPiBWP NS, J 326/184]

JAROSZ ANTONI, ur. w 1912, Stróża, pow. limanowski; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Jego wojenna droga jest nieznana. 
Świadek śmierci strz. Władysława Śliwy. [SPL, Ns IV 17/58]

JAROSZ BOLESŁAW, ur. 10 II 1913, Mystków, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Katarzyny 
Kruczek; bombardier, kamieniarz. Służbę wojskową pełnił od 15 III 1936 do 15 IX 1937 w art. 
Powoływany dwukrotnie na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. w swojej specjalności w terminach: 
24 VIII 1938 i 30 V 1939. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do OZ 21 DPG w Brzeża-
nach. Po przybyciu na miejsce wraz z wojskiem kontynuował marsz w kierunku południowej 
granicy kraju. Podczas jego trwania dostał się 19 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Przekazany 
w drodze wymiany jeńców w XI 1939 stronie niem. i osadzony w stalagu II A Neubrandenburg 
(nr jeńca 14769), skąd 17 VIII 1940 został zwolniony i przeniesiony na status robotnika cywil-
nego i skierowany do robót przymusowych w rolnictwie w Hundorf. Po zakończeniu wojny 
powrócił w rodzinne strony. Zm. 28 IX 2003. [ZKRPiBWP NS, J 300; SPPpIIIRz 4768; baza danych straty.
pl podaje też datę ur. 13 II 1913]

JAROSZ EDWARD, ur. 18 I 1904, Filadelfii (Stany Zjednoczone), s. Franciszka i Wik-
torii; kpr. rez., stolarz. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej. W wieku 17 lat uczestniczył  
w I wojnie światowej, jako żołn. 3 pułku Legionów. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan (nr jeńca 610), a na-
stępnie 16 V 1940 przeniesiony do stalagu IX A Ziegenhain, skąd w VII 1941 przeniesiony na 
status robotnika cywilnego i zwolniony do prac przymusowych. Odzyskał wolność z końcem 
IV 1945, w wyniku ofensywy VII Armii Amerykańskiej. Po powrocie do kraju podjął pracę 
w Polskim Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Krynica, skąd 26 XI 1951 odszedł na rentę in-
walidzką I grupy, wskutek całkowitego niedowładu nóg nabytego w stalagach. Zm. 16 I 1969  
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, J 119/58]

JAROSZ JÓZEF, ur. 15 XII 1913, Zakopane, s. Józefa i Katarzyny Gąsienicy; strz. rez., 
rzeźbiarz. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 1 III 1935 do służby wojskowej w 3 psp  
w Bielsku, którą zakończył we IX 1936. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Swój udział w wojnie zakończył pod Krosnem, skąd po wydarciu się z okrążenia, powrócił do 
domu. W XI 1940 przez zieloną granicę przeszedł na Węgry, a następnie do Syrii, gdzie wstąpił 
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Tam też ukończył szkołę podoficerską i kurs 
kierowców samochodowych. Brał udział w walkach o Tobruk, Al Ghazalę, Dernę i w Cyrenaj-
ce. Od V 1942, po połączeniu SBSK z 9 i 10 DP ewakuowanymi z ZSRR, powstała 3 DSK. Wraz 
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z plutonem sap. przebywał w Palestynie, Iraku i Egipcie. Przerzucony do Europy, brał udział 
w walkach o Monte Cassino, a następnie Ankonę i Bolonię. Do stopnia kpr. awansował 3 V 
1943. Zdemobilizowany w 1947, po czym powrócił do kraju. Po przybyciu do Zakopanego, 
pracował dorywczo. Następnie w latach 1950-1953 był zatrudniony w wytwórni nart, a póź-
niej przez 2 kolejne lata – w zakopiańskim klubie sportowym SNPTT. W latach 1955-1958 był 
pracownikiem PTTK, a następnie Wytwórni Nart w Szaflarach. Stamtąd też w 1974 przeszedł 
na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Monte Cas-
sino i medalami: „1939-1945 Star”, „Italy Star”, „The Africa Star”, „Medalem Wojska”, „Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w wojnie obronnej 1939”, a także „Odznaką 
Grunwaldzką”. Zm. 7 I 1985 i spoczywa na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. 
[ZKRPiBWP NS, J 122/183; Książeczka wojskowa nr A 0286321/1949]

JAROSZ KAROL, ppor. rez. We IX 1939 adiutant d-cy II b. 1 psp. Innych danych brak. 
[KSp, s. 218]

JAROSZ LUDWIK, ur. 15 V 1908, Stańkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Koło-
dziej; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1930, zamieszkał  
u ż. w tej samej m. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp i skierowany do 
szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent w stopniu st. strz. został 1 V 1931 przekazany go do  
4 b. KOP „Dederkały”. Tam też awansowany 15 III 1932 na kpr. i przeniesiony do rez. Zawe-
zwany 1 IX 1934 i 1 IX 1936 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. W czasie 
tych ostatnich został plut. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym 
wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk o Gdów, dostał się 7 IX do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 3310), gdzie 1 III 1941 wcielono go do Bau- und 
Arbeitsbataillon nr 42 w Metz, skąd 21 II 1941 przeniesiono go do stalagu XII B Frankenthal,  
a 29 III 1942 do stalagu XII F Forbach i tu wcielono go do fabrycznego Arbeitsbataillon nr 1000 B  
w Ludwigshafen. Wiosną 1945 czasie ewakuacji obozu zbiegł z kolumny więźniów i 23 IV 1945 
dołączył do nacierających wojsk alianckich w miejscowości Solingen. Następnie wstąpił do for-
macji polskich kompanii wartowniczych przy armii amerykańskiej, służąc w niej do X 1945, po 
czym powrócił do domu. Tu pracował na roli. W 1947 wyjechał do Kamiennej Góry, gdzie był 
robotnikiem w fabryce „Wisła”, a później był zatrudniony w Straży Pożarnej. Po 4-letnim pobycie 
na Ziemiach Zachodnich, powrócił do Stańkowej i ponownie pracował jako rolnik. Po ponow-
nym zawarciu związku małżeńskiego w 1965, przeprowadził się do Krasnego Potockiego i podjął 
pracę w Klęczanskich Kamieniołomach Drogowych. Stamtąd też w 1972 odszedł na rentę. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 18 I 1992. [ZKRPiBWP NS, J 123/234]

JAROSZ MICHAŁ, ur. 28 VI 1905, Stańkowa, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Rozalii 
Bednarek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostawał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. W latach 1926-1927 pełnił służbę wojskową w 1 psp. 
Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki, jako kucharz. Podczas walk o Przemyśl, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w którymś z obozów jenieckich, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie 
transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł między Dębicą a Tarnowem, po czym powrócił do domu. 
W czasie okupacji, a także w latach późniejszych, trudnił się rolnictwem. Ze względu na stan 
zdrowia, w 1978 przekazał swoje gospodarstwo synowi. Zm. 15 X 1992 i spoczywa na cmenta-
rzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, J 345/247; świadek Piotra Ciastonia]

JAROSZ WŁADYSŁAW, ur. 1 II 1911, Zubsuche, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzy-
ny Dziadkiewicz; strz. rez., rolnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 XI 1932 do służby wojskowej  
w kckm 2 psp w Sanoku, którą kontynuował od III 1933 do 1 VIII 1934 w 4 b. KOP „Deder-
kały”. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 4 psp w Cieszynie. 
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Rok później ponownie znalazł się w szeregach wojska, tym razem w 1 psp, uczestnicząc przez  
8 tygodni w operacji „Zaolzie”. Po powrocie do domu zawarł ponownie związek małżeński, 
ponieważ jego 1. ż. zmarła na tyfus. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. 
pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk pod Gdowem, dostał się 7 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Cieszyn, skąd wywieziono go do stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 45123), stamtąd do stalagu XII C (nr jeńca 11643). Prze-
niesiony 27 II 1941 do Kgf. Bau- und Arbeitsbataillon nr 42 w Metz. Przebywał także w stala-
gu X B Sandbostel i stalagu X A Schleswig. Ponownie przemieszczony tym razem do stalagu  
XII A Limburg, gdzie budował schrony przeciwlotnicze. Podczas tych prac zbiegł, razem z pra-
cującym z nim polskim lekarzem i przedostał się do aliantów. Tu podjął służbę wartowniczą 
przy magazynach paliw, trwającą do 18 X 1945. Po powrocie do kraju trudnił się rolnictwem. 
Zm. 22 VII 1989 i spoczywa na cmentarzu w Zębie. [ZKRPiBWP NS, J 127/391]

JARUSIK, imię nieznane, por. rez. We IX d-ca plutonu w bON „Gorlice”. Innych danych 
brak. [Relacja Piotra Halucha]

JARZĄB ANDRZEJ, ur. 5 XI 1913, Korzenna, pow. nowosądecki, s. Marcina i Marii Sze-
ląg; st. szer. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od III 1935 do IX 1936 w 1 psp. Zmob. w VIII 
1939 do plutonu ppanc w macierzystym pułku, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. 
Swój udział w wojnie zakończył w Żółkwi, skąd powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, J 305]

JARZĄB JÓZEF, ur. 18 I 1914, Czarny Potok, pow. nowosądecki, zam. w Korzennej, s. Jana 
i Anny Gancarczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przebywał przy 
rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1938 do służby wojskowej, w czasie któ-
rej wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Innych danych brak. [SGGryb., Kg 63/45]

JARZĄBEK MICHAŁ, ur. 9 VII 1908, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Anto-
niego i Anny Baziak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1929 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą zakończył w X 1930. Po przejściu do rez. powoływany był w latach 1933 i 1936 
na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki. Zmob. 11 VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk dostał się 
8 IX w Wiśniowej Górze do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVIII A Wolfsberg (nr jeńca 
3432), a następnie w stalagu II C Greifswald, skąd po zwolnieniu 17 VI 1942 i otrzymaniu 
statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. w XII 1981 i spoczywa na cmentarzu w Łomnicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS.  
J 135/66; baza danych straty.pl podaje datę ur. 15 XII 1908]

JARZĄBEK STANISŁAW, ur. 2 II 1915, Międzyczerwienne, pow. nowotarski, s. Jó-
zefa i Karoliny Śmiałek; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1938 do służby wojskowej 
w 6 ks 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył do miejsca 
koncentracji II b. w Łabowej. Następnie wraz z pozostałymi przemaszerował do Marcin-
kowic, skąd pociągiem przewieziono ich na front do Limanowej. Po przybyciu na miejsce, 
wraz ze swoją kompanią wyruszył w rejon Tymbark–Piekiełko, celem zamknięcia drogi  
z Dobrej, stamtąd wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. 
Podczas późniejszych walk pod Przemyślem, ciężko ranny w głowę, dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, skąd nieprzytomnego przewieziono 13 IX do 
szpitala św. Łazarza w Krakowie. Tu poddany został leczeniu, a następnie z końcem 1939 
zwolniono go do domu. Tu jednak zmuszony był ukrywać się wobec zagrożenia wywiezie-
niem do Rzeszy. Aresztowany w połowie I 1945 i osadzony w KL Plaszow, gdzie doczekał 
wolności. Po powrocie do domu zawarł związek małżeński. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. 9 XI 1989. [ZKRPiBWP NS, J 133/196; Książeczka wojskowa nr C 077611; świadek 
Alojzego Halczaka]
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JARZĄBEK WOJCIECH, pochodził z Szaflar, pow. nowotarski; strz. rez., rolnik. We IX
1939 żołn. 1 psp w okresie okupacji służył w podziemiu pod pseud. „Zakopian”. Innych danych 
brak. [Relacja Filipa Topora]

JARZĘBAK (JARZĄBIAK) JÓZEF, ur. 17 III 1904, Piwniczna, pow. nowosądecki; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk prawdopodobnie 
przekroczył granicę węgierską i był internowany. Po ucieczce z obozu wstąpił do PSZ na Za-
chodzie. Poległ 10 VII 1944 w Loreto jako żołn. 1 k. 13 Wileńskiego b. Strzelców 2 Korpusu 
Polskiego i spoczywa na Cmentarzu Polskim w Loreto (gr. 8-G-6). Odzn.: Krzyżem Walecz-
nych, Medalem Wojska, pośm. „1939-1945 Star”, „Italy Star”, „The War Medal”, Krzyżem Mon-
te Cassino. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 117; błędne nazwisko podaje baza danych: http://polskiecmentarzewewloszech.
eu/pl/lista-pochowanych-loreto/cart/3241/jozef-jarzabiak.html]

JARZĘBIAK JAN, ur. 20 VI 1912, Nowy Sącz, s. Stanisława i Marii; strz. rez., ślusarz. 
Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Powołany 20 III 1936 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, 
skąd 19 VIII 1936 przeniesiono go k. reprezentacyjnej WP przy Stołecznym Batalionie Spe-
cjalnym w Warszawie. Stamtąd też we IX 1937 odszedł do rez. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp 
i skierowany w rejon Wysowej, gdzie wznosił umocnienia polowe. Z chwilą wybuchu wojny 
wraz ze swoją k. uczestniczył w walkach obronnych. Podczas ich trwania 12 IX w Birczy został 
dwukrotnie ranny, po raz pierwszy na placu boju i ponownie w czasie udzielania mu pomocy 
medycznej. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd tuż przed wkroczeniem wojsk sow., 
wywieziono go do jarosławskiej lecznicy. Następnie przebywał w krakowskim szpitalu św. Ła-
zarza, skąd 29 X 1939 pomimo niedowładu lewej ręki, zabrano go do obozu przejściowego 
Kraków (koszary 6 pal). W czasie przygotowań jeńców do wywózki zbiegł 18 XI, po czym po-
wrócił do domu. Tu podjął pracę w w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach 
Głównych PKP). Tam uległ w 1943 wypadkowi. Wykorzystując zwolnienie lekarskie udał się 
do kuzyna mieszkającego w Tarnowie, nie wiedząc, że dzień wcześniej postrzelono niemieckiego 
doktora. Wychodząc z pociągu zostałem aresztowany i odwieziony na gestapo. Gdy się uskładało 
więcej Polaków, to brali na Górę Marcina, gdzie każdy sobie wykopał grób. Gdy już staliśmy nad 
nimi, zjawił się niemiecki goniec z gestapo z zapytaniem, ilu Polaków jest zastrzelonych. Następ-
nie nakazał resztę kierować do więzienia politycznego. Między tymi szczęśliwcami znajdowałem 
się i ja. Na skutek starań zakładu pracy, a także ze względu na jego dotychczasową niekaral-
ność, został zwolniony, po czym powrócił na swoje stanowisko pracy. Po zakończeniu okupa-
cji znalazł zatrudnienie jako sprzedawca w Małopolskiej Spółce Handlowej, przejętej w 1950 
przez MHD. Na emeryturę odszedł w 1977 po wielu latach sprawowania funkcji kierownika 
sklepu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznakami „Wzorowego 
Sprzedawcy” stopnia I i II. Zm. 8 VIII 1986 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, J 136/135]

JARZĘBIŃSKI JAN, ur. 10 IX 1911, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Wincentego i Marii 
Witowskiej; kpr. służby stałej. Ukończył szkołę powszechną w Starym Sączu w 1926. Służbę 
wojskową rozpoczął w 1933 w 2 psp w Sanoku, skąd po przeszkoleniu i złożeniu przysięgi 
przeniesiono go do 1 psp, do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu w 1935 i awansowaniu 
na kpr. wyraził chęć pozostania w wojsku jako podoficer nadterminowy. W 1937 został miano-
wany podoficerem zawodowym. Z końcem VIII 1939 wyruszył wraz z 6 ks do miejsca koncen-
tracji II b. w Łabowej. 3 IX b. II pod dowództwem mjr Miłka, przemaszerował przez Nowy Sącz 
do Marcinkowic skąd koleją został przerzucony do Limanowej z zadaniem zorganizowania jej 
obrony – w kierunku na Tymbark. 6 ks kpt. Winiarskiego obsadziła wzgórze „503” „Piekiełko”. 
Przez 4 IX trwały prace nad umacnianiem się na zajętej pozycji, jednak na wieść o postępach 
Niemców w rejonie Dobrej i Mszany Dolnej i zaistniałej możliwości odsłonięcia miasta No-
wego Sącza, d-ca pułku zadecydował odwrót do Nowego Sącza z zadaniem obrony miasta. 
Po nocnym marszu oddział zajął pozycje obronne w północnej i zachodniej części miasta,  
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a mjr Miłek został mianowany d-cą obrony Nowego Sącza. 6 ks miała bronić miasta od strony 
Zabełcza. Z powodu postępów niemieckich kolumn od strony Krynicy, zdecydowano się na 
odwrót w rejon Grybowa, aby nie pozostawić sił w okrążeniu. Zajęto pozycje na linii Bobowa-
-Wilczyska, 6 ks z plut. ckm obsadziła Bobową, następnie po nadejściu posiłków, przeszła do 
odwodu pułku. 6 IX, kiedy Niemcy zajmowali miasto, 6 ks ostrzeliwała niemieckie kolumny, 
wychodzące na tyły ugrupowania w okolicach Bobowej. Podczas późniejszych walk w odwro-
cie, wraz z resztkami b. 18 IX przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, 
skąd 19 III 1940 na czele 15-osobowej grupki zbiegł, przepłynąwszy przez rzekę czółnami 
do Jugosławii, skąd w grupie został wysłany do Francji. Po przybyciu do miejscowości Co-
ëtquidan wstąpił w szeregi WP, gdzie po awans. do stopnia plut., otrzymał funkcję podoficera
administracyjnego. Po upadku Francji z całym oddziałem 16 VI dostali się na okręt i 22 VI 
1940 przypłynęli do Liverpoolu (Wielka Brytania). Został skierowany do stacji zbornej w Big-
gar (Szkocja). Tam otrzymał przydział do 10 psk 10 BPanc na stanowisko z-cy d-cy plutonu  
w 3 k. Przeniesiony w 1943 do Oddziału Ochrony Dowódcy gen. dyw. S. Maczka, do Szwadronu 
Sztabowego w Merlose-Galashiels. Ukończył 6-tyg.  kurs przeciwlotniczy w Centrum Wyszko-
lenia Broni Pancernej w Luthworth koło Bournemouth, po którym pozostał tam do szkolenia 
swoich żołnierzy ze szwadronu. Podczas inwazji na Francję, jak wspominał byłem przydzielony 
z trzema czołgami do osłony Dowódcy 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka. Od 1 XI 1944 służył 
jako z-ca d-cy 1 plutonu w 2 pułku pancernym. Tam też awansował do stopnia sierż. W cza-
sie walk na pograniczu Niemiec i Holandii 16 IV 1945 został ranny w głowę, jednak pozostał  
w walce. Po zakończeniu działań wojennych stacjonował w Hertzlage–Holte, a następnie Mep-
pen, gdzie był z-cą komendanta obozu cywilnego dla uchodźców polskich. Po zakończeniu 
swojej misji powrócił 1 X 1945 do 2 pułku pancernego, zostając szefem 1 k. Po zakończeniu 
okupacji Niemiec, wraz z swoja jednostką w III 1947 powrócił do Anglii, gdzie 8 V 1949 zo-
stał zdemobilizowany. Z tą chwila rozpoczął pracę cywilną w Londynie. W 1967 mianowany st. 
sierż. broni pancernej w rez. Działał w środowiskach polonijnych: Związku Kombatantów – Kole  
2 Pułku Pancernego i Związku Góralskim. W l. 1998-2005 pełnił funkcję prezesa londyńskiego 
koła Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych. Odzn. m.in. Krzyżem Walecznych, 
Orderem Odrodzenia Polski, „Odznaką honorową Za Rany i Kontuzje” z jedną gwiazdką. Zm. 
18 VI 2005. [Muzeum Regionalne Stary Sącz, Życiorys Jana Jarzębińskiego; SGSS, A 146/40]

JARZĘBIŃSKI JÓZEF, ppor. służby stałej. Przekazany we IX 1939 z 1 psp w ramach 
nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

JASICA ANTONI, ur. ok. 1903, Mordarka, pow. limanowski, ż. Salomea Włodarczyk; 
strz. rez., robotnik. Po szkole powszechnej pracował na roli. Zmob. w VIII 1939 do bON „Li-
manowa”, po czym wyruszył na front pod Tylmanową. Jego dalszy wojenny szlak jest niezna-
ny. W okresie okupacji trudnił się rolnictwem. Po jej zakończeniu był robotnikiem torowym  
w Oddziale Drogowym PKP Nowy Sącz. Innych danych brak. 

JASICA JÓZEF, ur. 29 XII 1910, Mordarka, pow. limanowski, s. Jana i Zofii Dudek, żona-
ty; plut. rez. Służbę wojskową pełnił od 27 X 1931 do 28 III 1933 w 6 ks 1 psp, podczas której 
ukończył szkołę podoficerską i awansował do stopnia kpr. Zmob. 28 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i skierowany 3 IX wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Do 
miejsca stacjonowania wyruszył transportem kolejowym, dowodzonym przez zbrojmistrza st. 
sierż. Franciszka Stocha. Po 4-dniowej podróży i przybyciu na miejsce skierowano go do wy-
dawania broni. W obliczu postępującej ofensywy niem. podjęto 16 IX decyzję o przeniesieniu 
OZ 21 DPG do Tłumacza. Wykonując ten rozkaz, załadowano broń na pociąg i wraz z kadrą 
udano się w wyznaczonym kierunku. Jednak pociąg nie dojechał do wyznaczonego miejsca, 
bowiem kolejny rozkaz nakazywał przekroczenie granicy rumuńskiej. Po jego wykonaniu  
17 IX wraz z całą jego załogą został internowany i osadzony w obozie Târgu Jiu. Tam przebywał 
do 6 XII 1940, gdzie wybuchła epidemia czerwonki. Po jej wygaśnięciu został przekazany wraz 
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z innymi władzom niem. Ci ulokowali ich w naddunajskim porcie rzecznym Turnu Severin, 
stąd po zaokrętowaniu na 3 statki, przewieziono ich do Hamburga. Następnie koleją zostali 
wysłani do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 44933), dokąd dotarli 10 XII 1940. Po 
zwolnieniu do prac cywilnych 29 V 1941 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywiezio-
no go do przymusowych prac w cegielni Hansa Busse w Stolp (Słupsk). W VII 1942 poważnie 
zachorował, a komisja lekarska, przed którą stanął, uznała go za niezdolnego do dalszej pracy. 
W tej sytuacji 10 IX 1942 powrócił do domu. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 
14 II 2001 do stopnia ppor. rez. [ZKRPiBWP NS, J 266; SPPpIIIRz 356]

JASICA KAROL, ur. 26 X 1909, Przyszowa, pow. limanowski, s. Jana i Agaty Mróz; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 29 X 1931 do służby wojskowej w 3 ks 24 pp w Łucku, gdzie 
14 IX 1932 przeniesiono go do 4 ks w tymże pułku. Stamtąd też 15 III 1933 odszedł do rez. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 6 ks 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. 
Z chwilą wybuchu wojny przemaszerował z oddziałem do Marcinkowic, skąd pociągiem udali 
się do Limanowej. Po przybyciu na miejsce obsadzili odcinek Tymbark–Piekiełko, celem za-
mknięcia kierunku z Dobrej. Wobec przeważających sił wroga oraz spóźnienia tego manew-
ru wycofali się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas działań 
wojennych w nieznanych okolicznościach dostał się w Tarnopolu do niewoli sow. Osadzony 
w obozie NKWD Oranki, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców, przekazano go stronie 
niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13907) i zatrudniono go w fabryce 
broni. Przeniesiony do stalagu V E Mülhausen, stamtąd 31 I 1942 do stalagu V D Strassburg, 
a następnie od 1 VI 1942 był w stalagu V C Malschbach. Tu ponownie pracował w fabryce.  
21 VII 1943 zwolniony do prac przymusowych u Augusta Grollemunda w Hattstatt. Przeby-
wał w pobliskim obozie tranzytowym w Colmar, gdzie odzyskał wolność w wyniku ofensy-
wy wojsk alianckich. Po wyzwoleniu pracowałem przez kilka miesięcy w oddziałach wartow-
niczych na terenie Francji. Pod koniec 1945 za pośrednictwem Czerwonego Krzyża zgłosiłem 
chęć powrotu do kraju, co się ziściło w VI 1946. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 
14 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Przyszowej. [ZKRPiBWP NS, J 138/216; Książeczka wojskowa  
nr C 0762410/1949; baza danych straty.pl podaje także osadzenie w stalagu XX A Thorn]

JASICA STANISŁAW, ur. w 1900, Kurów, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Anny; strz. rez. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Już 6 IX podczas walk pod Wawrzką został ranny, po czym odesłano go do 
szpitala powszechnego w Jaśle. Wobec zbliżania się frontu ewakuowany jeszcze tego samego 
dnia w kierunku wschodnim. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 138]

JASICA STANISŁAW, ur. 2 IX 1920, Mordarka, pow. limanowski, s. Piotra i Marii Jan-
czy; strz., prac. umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w tartaku Trawec-
kiego w Siekierczynie. W 1937 został członkiem ZMW „Wici”. Rok później zatrudniono go 
przy wznoszeniu zapory wodnej w Rożnowie. Wcielony w III 1939 w szeregi ON, gdzie prze-
chodził przeszkolenie wojskowe. Po jego odbyciu podjął pracę w Zakładzie Produkcji Beczek 
i Smarów w Sowlinach. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa” i skierowany do grupy 
transportowej w celu zaopatrzenia batalionu w broń i amunicję pobieraną z magazynów wojsko-
wych w Nowym Sączu. W dniu 29 IX 1939 po rannym raporcie i wysłuchaniu radiowego prze-
mówienia Marszałka Polski Rydza-Śmigłego wymaszerowaliśmy na linię frontu do Krościenka  
i Tylmanowej Pierwsze starcie bojowe było 4 września na wzgórzu „Wietrznica”. Tam stawiali-
śmy całodzienny opór niemieckim jednostkom zmotoryzowanym. Wobec zmasowanej nawa-
ły nieprzyjacielskiego ognia, zgodnie z rozkazem opuścił wieczorem dotychczasowe pozycje 
obronne i przeniósł się na drugi stok góry za Dunajcem. W czasie wykonywania tego manew-
ru pomagał w ewakuacji rannych. Po wycofaniu się na Winną Górę wziął udział w obronie No-
wego Sącza od strony południowej, a następnie wycofał się w kierunku wschodnim. Podczas 
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walk w Jedliczu k. Krosna próbując wydostać się z okrążenia, został ranny w lewą nogę odłam-
kiem pocisku artyleryjskiego i pozostawiony w stodole leśniczówki. Kolejnego dnia (11 września) 
został wzięty do niewoli i przetransportowany do punktu zbornego w Jaśle. Następnie przebywał  
w obozach przejściowych: Gorlice, Grybów, Nowy Sącz-więzienie, skąd wywieziono go do 
stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 593). Odesłany w V 1940 do stalagu XII A Limburg, 
gdzie zatrudniony został przy ścince drzewa i budowie sieci wodociągowej. Wobec niewyraże-
nia zgody na zrzeczenie się statusu jeńca, przeniesiony karnie do stalagu VIII A Görlitz, skąd 
po 6-miesięcznym pobycie wywieziono go do stalagu XII D Trier. W 1941 został przeniesiony 
do obozu Colmar i skierowany do likwidacji min i zasieków na linii Zygfryda. Stamtąd prze-
wieziony do stalagu V E Mülhausen i zatrudniony przy robotach drogowych oraz w leśnych, 
skąd 31 I 1942 osadzony karnie w stalagu V D Strasburg, za próbę ucieczki do Szwajcarii,  
a 1 VI 1942 przewieziony do stalagu V C Wildberg. W 1944 znalazł się w Mannheim, gdzie 
pracował przy odgruzowywaniu miasta po nalotach alianckich oraz w przepompowni fekalii. 
Z końcem III 1945 podczas ewakuacji obozu w kierunku Würzburga, wraz z 7 kolegami zbiegł 
z kolumny jeńców i pod osłoną nocy dotarł do stanowisk żołnierzy amerykańskich. Tu już  
1 IV 1945 wstąpił w szeregi XXI Korpusu Artylerii 7 Armii Stanów Zjednoczonych, w szeregach 
którego kontynuował walkę z Niemcami. Wraz z nim wyzwalał między innymi KL Dachau. 
W czasie lotu zwiadowczego nad Halle jako członek załogi samolotu został ranny odłamkiem 
artyleryjskim w śródstopie lewej nogi i zgięcie stawu małego palca prawej ręki. Umieszczony  
w szpitalu polowym kolo Würzburga, skąd w VI 1945 powrócił do jednostki. Miesiąc później 
skierowano go do zasilenia oddziału policji wojskowej (Military Police), służąc tam do 21 VIII 
1945. Dzień później po rezygnacji z dalszej służby, przybył do polskiego obozu zbiorczego  
w Agsburgu, skąd 27 VIII 1945 powrócił do kraju. Tu rozpoczął pracę jako referent wojsko-
wy w gminie Limanowa. 6 lat później został referentem Wydziału Gospodarki Komunalnej 
w MRN Limanowa. Począwszy od 1954 przez 2 kadencje był z-cą przewodniczącego MRN. 
Po wygaśnięciu mandatu, przeszedł na stanowisko kierownika ekonomicznego w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Równocześnie piastował społecznie wysokie 
funkcje w Stronnictwie Demokratycznym oraz Straży Pożarnej. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, medalami: „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”, „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz odznakami: „Zasłużony Pracownik Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska”. „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego”. Zm.  
13 IV 1994 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, J 141/271]

JASIEWICZ JÓZEF, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk otrzymał postrzał w prawe ramię. W okresie od 18 IX do 12 X przebywał w szpitalu 
w Biłgoraju. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Biłgoraj, poz. 15]

JASIOK, imię nieznane, por. Przekazany w VIII 1939 w ramach nadwyżek kadrowych do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

JASIŃSKI FRANCISZEK, pochodził z Ochotnicy Górnej, pow. nowotarski; szer. Zmob. 
w VIII 1939 do k. marszowej 1 psp, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Podczas walk 
pod Lwowem dostał się do niewoli niem. Innych danych brak. [Świadek Józefa Czajki]

JASIŃSKI LEON, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy na czele plutonu. Podczas walk pod Krosnem 
jego oddział został rozbity. Po przeprowadzonej reorganizacji, otrzymał przydział do k. sztur-
mowej kpt. Franciszka Czerwińskiego. Wraz z nią walczył pod Korczyną, gdzie poległ 7 IX,  
w czasie osłony wycofujących się własnych wojsk. Spoczywa na cmentarzu w Krośnie. [P1P,  
s. 115 i 129; S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 i 10 z 1999, s.4; Księga pochowanych, Żołnierze Września, 
t. 1b, s. 279; KSp, s. 218; APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 23, poz. 76 i 132]

JASIŃSKI MICHAŁ, ur. 27 VIII 1921, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, tam zam.,  
s. Piotra i Zofii Migacz; strz. rez. Członek organizacji „Strzelec” w Kamionce Wielkiej. Wcielony 
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w V 1939 w szeregi ON i skierowany na miesięczny obóz wojskowy w Cyganowicach k. Starego 
Sącza. Zmob. 24 IX 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas walk poległ w nieznanych okolicznościach pod Przemyślem. [MP,-73, 
Okręgowy Urząd Inwalidzki, s. 5; relacja Adolfa Poręby; relacja wnuczki Karoliny Trojan z Mystkowa]

JASIŃSKI MAKSYMILIAN, plut. służby stałej. We IX 1939 jako szef kuchni 2 k. „Grybów” 
bON „Nowy Sącz”, wyruszył na front pod Hutę. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

JASIŃSKI MIECZYSŁAW, ppor. Żołn. 1 psp. Jego wojenny szlak jest nieznany. Zastrze-
lony przez Niemców za przynależność do organizacji podziemnej. Innych danych brak. [Z1P]

JASIŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 13 III 1903, Mogilno, pow. nowosądecki, s. Jana i Kata-
rzyny Damasiewicz; strz. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. 22 XI 1928 zawarł związek 
małżeński z Katarzyną Boruch. We IX 1939 żołn. 4 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Zm. 21 
IV 1977. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK osób poszukiwanych z 1940; świadek Jana Stacha; Parafia
Mogilno, Księga chrztów, t. 3, s. 117]

JASIŃSKI WŁADYSŁAW, pochodził z Paszyna, pow. nowosądecki; strz. Żołn. 1 psp.  
W czasie wojennych zmagań poległ w nieznanym miejscu i okolicznościach. [ZKRPiBWP NS, 
Zginęli na polu chwały]

JASKÓŁKA ADAM, ur. 4 XII 1899, Biczyce Niemieckie, pow. nowosądecki, s. Adama, 
zam. w Nowym Sączu, ul. Podgórska 5 (nr konskrypcyjny 1355), ż. Maria, miał 4 dzieci; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk dostał się w nie-
znanych okolicznościach do niewoli niem. 19 IX w Grzędzie k. Lwowa (?) i został osadzony 
w stalagu II C Greifswald (nr jeńca 24509), z którego został zwolniony 1 VII 1940 do robót 
cywilnych do dyspozycji urzędu pracy w Prenzlau. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszu-
kiwani żołnierze, s. 1251; baza danych straty.pl]

JASKULSKI MICHAŁ, ur. 6 VI 1910, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Sylwestra i Micha-
liny Hasior, żonaty; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk po stoczonej bitwie nad Sanem (prawdopodobnie Birczą), pozostał w tyle, nie mając sił 
iść dalej przez las. Istnieje przypuszczenie, że został zastrzelony przez ukraińskich nacjonali-
stów. Pogrzebany na terenie ówczesnej gromady Stroniowice. [SGNS, Zg 55/47]

JASTRZĄB FRANCISZEK, ur. 18 IX 1914, Kraków, s. Jana i Józefy Kunisch, żonaty; strz. 
rez., sztukator. Powołany do służby wojskowej od III 1938 w 1 psp, podczas której wybuchła 
wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wyruszył na front jako kucharz kompanijny. Podczas walk 
o Lwów, w czasie ostrzału artyleryjskiego został ranny. Tam też widział go – jako ostatni – Pa-
weł Rogoziński, gdy leżał on w przejeżdżającej furmance. [SGNS, Zg 46/50; SPNA, Nc 46/50]

JASTRZĄB IGNACY, pochodził ze Szczyżyca, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie 
działań wojennych dostał się do niewoli niem., z której zbiegł. W 1943 wstąpił do partyzantki, 
gdzie używał pseud. „Wiąz” [Świadek Bronisława Kaniucha]

JAŚKO, imię nieznane, ur. w 1921; strz. Jako członek WFiPW powołany 15 VIII 1939 do 
służby wartowniczej w celu ochrony obiektów o znaczeniu strategicznym w rejonie Zakopa-
nego. Brał udział w walkach ochraniających wiadukt w Chabówce. Na rozkaz płk. Stanisława 
Maczka odesłany wraz z całym oddziałem do 1 psp. Po przybyciu do Nowego Sącza przydzie-
lono go do służby na posterunkach obrony przeciwlotniczej Nowego Sącza. 5 IX odesłany 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach, gdzie kontynuował służbę wartowniczą. Około 15 IX zgodnie  
z rozkazem wyruszył w kierunku Lwowa, skąd skierował się ku południowej granicy kraju.  
21 IX brał udział w walce z nacjonalistami ukraińskimi w Tłumaczu, a dzień później dostał 
się do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 2-tygodniowym pobycie, jako 
nieletni, został zwolniony. Jego dalsze losy są nieznane. [ZKRPiOR NS, relacja Stanisława Poradzisza]

JAWOR STANISŁAW, ur. 23 III 1922, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Urszuli 
Mróz; strz., prac. umysłowy. Od 1928 jego rodzina przeniosła się do Krynicy. W 1930 zm. mu 
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ojciec, a trud jego wychowania spadł na matkę. Dzięki niej ukończył szkołę podstawową. Od 
1936 pracował jako sprzedawca prasy w księgarni „Ruch”. Równocześnie był członkiem WFiPW 
w Krynicy. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, a w VII 1939 wysłany na przeszkolenie wojsko-
we do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się 18 IX w Malechowie 
koło Lwowa do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Rzeszów, skąd wywieziono go 
do stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9159), a następnie VI D Dortmund. Po zwolnieniu z obozu  
9 IX 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, pracował przymusowo jako pracownik 
rolny. Tam też 2 IV 1945 odzyskał wolność, podczas amerykańskiej ofensywy, po czym podjął 
naukę w Polskim Gimnazjum Handlowym w Lippstadt (Westfalia). Po ukończeniu 1. klasy 
przerwał naukę i powrócił 21 VII 1946 do kraju. Tu został pomocnikiem kierowcy i konwo-
jentem w krynickim „Caritas”, a od IX 1948 był magazynierem w PSS. 1 II 1949 podjął pracę  
w Prezydium MRN Krynica na stanowisku referenta wojskowego i ewidencji ludności, a póź-
niej kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W tym też czasie zawarł związek małżeński z Marią 
Pyrć (1950), z która miał 3 dzieci. Uzupełnił również wykształcenie, zdając w 1962 maturę  
w liceum ogólnokształcącym w Tarnowie. W V 1966 wyjechał do Australii, gdzie przez  
3 miesiące, pracował jako robotnik w hucie stali w Melbourne. Po powrocie do kraju został 
ponownie zatrudniony w Prezydium MRN. Póżniej przeniósł się do Przedsiębiorstwa Spedy-
cji Międzynarodowej Hartwig Oddział w Muszynie, na etat dysponenta, skąd 15 VIII 1982 
odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 8 VII 1989 
i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, J 166/187; tamże, Koło Muszyna; SPPpIIIRz, poz. 
3559; SGMusz.; A 63/41; Książeczka wojskowa nr G 501080; świadek zranienia Jana Kandlera; świadek Wojciecha 
Gajewskiego, Karola Tyliszczaka]

JAWOR STEFAN PIOTR, ur. 2 IX 1906, Nowy Sącz, s. Andrzeja i Heleny Sekuły; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1928 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
18 IX 1929. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński i zamieszkał u ż. w Męcinie, pracu-
jąc we własnym gospodarstwie. Zmob. 15 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front w kierunku Tylmanowej. Podczas działań wojennych w Kołomyi, dostał się w nie-
znanych okolicznościach, do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność i rozpoczął po-
wrót do domu. Zatrzymany w drodze przez patrol niem., po czym wywieziono go do stalagu  
IV B Mühlberg (nr jeńca 13912). Przeniesiony 19 X 1939 do stalagu IX C Bad Sulza, skąd  
17 VII 1940 został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego skierowany do przy-
musowych prac w tartaku w miejscowości Wierchensee. Do kraju powrócił w VII 1945, po 
czym podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK). 13 I 1964 na szlaku Mar-
cinkowice-Nowy Sącz, pociąg którym udawał się do pracy, najechał na inny stojący przed 
wjazdem do stacji Marcinkowice. Podczas tej katastrofy obcięło mu nogę. W tej sytuacji zo-
stał rencistą II grupy inwalidzkiej. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
29 XII 1992  spoczywa na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, J 169/295; SPPpIIIRz NS, J]

JAŹWIECKI JAN, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk zapewne ranny, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. W okresie od 
27 IX do 31 X  przebywał w szpitalu powszechnym w Sanoku. Jego dalsze losy są nieznane. 
[APK, PCK 19, Lista...szpital Sanok, poz. 75]

JELEŃ IGNACY BRONISŁAW, ur. 6 V 1894, Nowy Sącz, s. Józefa i Tekli Basta; kpt. służ-
by stałej. Uczeń c.k. Gimnazjum I, członek TG „Sokół”. Po zdaniu matury w 1914, jako członek 
sądeckich władz skautowych wyruszył 6 VIII 1914 na I wojnę światową w składzie 1 k. 2 pp Le-
gionów. Podczas walk pod Nadwórną dostał się w 1916 do niewoli rosyjskiej. Osadzony w obozie 
jenieckim w Turkiestanie, skąd rok później wywieziono go do kopalni rudy żelaza w Dubowej 
Bałce k. Chersonia. Po zakończeniu działań wojennych powrócił w 1918 do kraju, po czym w XI 
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wstąpił w szeregi WP. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej w szeregach 5 pp Legionów. Po 
wojnie skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, którą ukończył w II 1920 jako 
ppor. i otrzymał przydział do 62 pp, z którym wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką. Był dwu-
krotnie ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na ćwiczenia wojskowe do Biedruska, podczas 
których awansował w 1922 na por. W latach 1921-1923 był oficerem nadetatowym w grudziądz-
kiej Centralnej Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty nr 2. W 1925 mianowany do stopnia 
kpt. Przeniesiony we IX 1926 do Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmnie, a w III 1927 skierowany 
do 86 pp w Mołodecznie, od VI 1927 powrócił do 1 psp w Nowym Sączu. W 1929 objął obo-
wiązki komendanta WFiPW w Gorlicach. W 1929 został słuchaczem kursu oficerów sztabowych  
w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. W 1935 objął stanowisko Komendan-
ta Obwodu WFiPW w Nowym Sączu. Od V 1939 tworzył zręby bON „Nowy Sącz”. Wraz z nim  
24 VIII 1939 wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy, jako jego d-ca. Swój udział w wojnie obronnej 
zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. Aresztowany w X 1939 w kinie 
„Sokół”, podczas zorganizowanego przez Niemców zebrania byłej kadry zawodowej i wywieziony 
do oflagu II B Arnswalde (nr jeńca 717), w którym przebywał do zakończenia działań wojennych. 
Odzn.: trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami: „Me-
dalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1920”, „Medalem Dzisięcolecia Odzyskanej Niepodlełości”, 
Srebrnym i Brązowym „Za Długoletnią Służbę”, „Medalem Pamiątkowym XV-lecia Odzyskania 
Dostępu do Morza”, oraz odznakami: „Odznaką Honorową »Orlęta«”, „Odznaką Strzelecką”, z ra-
cji funkcji posiadacz odznaki „Komendanta WFiPW”. Zm. 31 I 1955 i spoczywa na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. [J. Bieniek, Harcerstwo sądeckie lat okupacji; P1P, s. 122; KSp, s. 218]

JELEŃ CZESŁAW, ur. 12 XI 1913, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, zam. w Cieniawie; 
plut. rez. Pochodził z chłopskiej rodziny. Jego ojciec był wiejskim kowalem, którego ambi-
cją było zapewnienie synom wykształcenia. Dlatego też po ukończeniu szkoły powszechnej 
kontynuował naukę w gimnazjum. Po zdaniu matury dostał się na Uniwersytet Jana Kazi-
mierza we Lwowie, gdzie przez 2 lata studiował chemię. Po przerwaniu nauki ze względów 
materialnych, został powołany do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piecho-
ty, którą ukończył w stopniu plut. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk był ranny. Po powrocie do domu 
pracował w rolnictwie. Aresztowany 16 XI 1941 za przynależność do podziemnej organizacji 
i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem wysłano 
go do KL Auschwitz, a następnie KL Sachsenhausen. Wolność odzyskał 3 V 1945, w czasie 
ewakuacji obozu. Zaraz też z powodu skrajnego wyczerpania poddany został hospitalizacji  
w Lubece. Po odzyskaniu zdrowia powrócił jeszcze w 1945 do kraju. Tu podjął pracę w gorlic-
kiej Centrali Handlu Detalicznego. Po przeniesieniu się do Krynicy, piastował funkcję prezesa 
Spółdzielni Pracy Rzeźników i Wędliniarzy. Później pracował kolejno w PSS, MHD i ponow-
nie w PSS, skąd 28 I 1974 odszedł na rentę inwalidzką. Nigdy nie zawarł związku małżeńskie-
go, będąc wierny narzeczonej, która zaginęła w 1939. [SPNS, C 58/75; relacja Stanisława Oleksiewicza]

JELEŃSKI JAN TADEUSZ, ur. 14 IX 1910, Mogilno, pow. nowosądecki, strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do bw nr 57. Podczas walk dostał się 16 IX w lasach koło 
Krakowca do niewoli niem. Przebywał w stalagu IV A Elsterhorst (nr jeńca 13471), a 28 I 1941 
przeniesiony do stalagu IV D Torgau. Jego dalsze losy są nieznane. [Świadek Wiktora Zehetgrubera 
Strzeleckiego; baza danych straty.pl]

JELIŃSKI JÓZEF, ur. 17 IV 1910, Korzenna, pow. nowosądecki, s. Jana i Tekli Kosteckiej; 
strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. W 17 roku życia rozpoczął samodzielną pracę, jako cieśla w Krynicy. Po-
wołany w 1931 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po 6 miesiącach przeniesiono 
go do b. KOP „Żytyń”. W 1936 zawarł związek małżeński z Marią Muchą ze Słowikowej, gdzie 
też zamieszkał. Był ojcem 3 dzieci. Powołany w V 1939 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do  
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1 psp, w czasie której przygotowywał umocnienia polowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON, z któ-
rym wyruszył na front. W czasie walk dostał się do niewoli niem. 18 IX. Osadzony w stalagu 
VI A Hemer (nr jeńca 2911), zwolniony do robót cywilnych 30 VIII 1940 do Lippstadt, skąd 
powrócił do domu w 1943. Od 20 VI 1945 pełnił funkcję sołtysa w Słowikowej. [APNS, Gromada 
Korzenna, t. 18; Akta osobowe sołtysów, s. 171; baza danych straty.pl]

JEŻ JAN, ur. 18 XII 1908, Sowliny k. Limanowej, s. Walentego i Anny; strz. Zmob.  
25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Swój udział w wojnie zakończył w Gródku Jagiellońskim, gdzie dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 4 X zbiegł i powrócił do domu. 
Aresztowany przez gestapo 1 XII 1942 pod zarzutem przynależności do AK i osadzony  
w nowosądeckim więzieniu. Tu był poddany nieludzkim torturom. Wobec nieudowodnie-
nia mu winy, został zwolniony 16 I 1943 i leczył się do końca wojny. Zm. i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZIW Limanowa, Kartoteka nr 105; świadek Józefa Krajewskiego, Stefana Biedy, 
Stanislawa Dziadonia; relacja Stefani Miernik]

JEŻOWSKI BOLESŁAW, pochodził z Krynicy; szer. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Kry-
nica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są 
nieznane. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, 1999, nr 9, s. 4]

JEŻOWSKI HENRYK, ur. 15 VII 1904, Muszyna, pow. nowosądecki, tam zam., s. Ste-
fana i Anny Sikorskiej; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany na przeszkole-
nie minerskie do 5 bsap w Krakowie. Wybuch wojny uniemożliwił mu powrót do macierzy-
stej jednostki. W tej sytuacji wyruszył na front z tym ostatnim b. Podczas walk w Brześciu  
n. Bugiem, nastąpił niespodziewanie 17 IX ciężki nalot lotnictwa sow. W tym czasie naprawiał 
on zniszczony poprzedniego dnia przez Niemców most i tory kolejowe. Oderwany od pracy 
schował się pod wagonem kolejowym, gdzie dosięgła go seria samolotowego km. W wyniku 
postrzału zginął na miejscu. Będący z nim kolega z Muszyny uprosił tamtejszego kolejarza, aby 
nie pochowano go w miejscu zgonu przy torach, lecz na tamtejszym cmentarzu. [F. Kmietowicz, 
Muszyna, s. 197; SONS, T 40/42; relacja wnuka Marka Jeżowskiego ze Złockiego]

JĘDRUSIK ANDRZEJ, zam. w Krużlowej Wyżnej, pow. nowosądecki, s. Michała; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG 
w Brzeżanach. W czasie przemarszu wojska na odsiecz Lwowa dostał się w Lasach Janowskich 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław skąd zbiegł i powrócił do domu. 
[Relacja Władysław Spasalski]

JĘDRUSIK MICHAŁ, zam. w Krużlowej Wyżnej, pow. nowosądecki, s. Michała; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG 
w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wyruszył na odsiecz Lwowa, po czym w nieznanych 
okolicznościach dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd 
zbiegł. [Relacja Władysław Spasalski]

JĘDRZEJCZAK TEODOR, zam. w Laskowej, pow. limanowski; szer. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. 
Podczas działań wojennych dostał się w Tomaszowie Lubelskim do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Łańcut, celem wywiezienia do stalagu. Podczas 
transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł i powrócił do domu. [Świadek Marcina Jajecznicy]

JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW, ur. 9 IX 1907, Laskowa, pow. limanowski, s. Józefa i Kata-
rzyny Głowackiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospodarstwie rodziców. 
Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we IX 1930. Zawezwa-
ny w 1932 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 4 psp w Cieszynie. 4 lata póź-
niej zawarł związek małżeński z Marią Stypułą i zamieszkał w Kaninie. Ponownie powołany  
25 VII 1939 w szeregi wojska, tym razem do 1 psp, gdzie jako rez. był szkolony przez 4 ty-
godnie. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku 



269

Tylmanowej. Przez cały dzień 4 września. były tam boje, a pod osłoną nocy zostaliśmy wyco-
fani w kierunku Nowego Sącza, a następnie dalej w walkach odwrotowych na wschód. Pod-
czas ich trwania w nieznanych okolicznościach dostał się pod Stanisławowem do niewoli sow. 
Osadzony w barakach obozu Monasterzyska, skąd w ramach wymiany jeńców przekazano go  
w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Nürnberg, przekazany do prac rolnych 
w 1940 do Steinloch, w 1942 do Treffelstein i ponownie Steinloch, w 1943 poważnie zacho-
rował. Postawiony przed komisję lekarską, która uznała go za niezdolnego do pracy, po czym 
powrócił do domu. Przez całą okupację, a także w latach późniejszych pracował wraz z ż. we 
własnym gospodarstwie. Zm. 10 I 1994 i spoczywa na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS,  
J 421/272; baza danych straty.pl podaje datę śm. 6 II 1994]

JĘDRZEJEK ZYGMUNT, ur. 14 III 1912, Laskowa, pow. limanowski, s. Wojciecha i Ma-
rii Piętoń; st. strz. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 14 IV 1934 do służ-
by wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył 17 IX 1935. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
po czym wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk pod Krosnem ranny w głowę i nogę, 
umieszczony w szpitalu w Borysławiu, gdzie dostał się do niewoli niem. Przeniesiony do kra-
kowskiej lecznicy, którą opuścił w XI 1939. 7 miesięcy później wstąpił do podziemnej orga-
nizacji SL „Roch”, gdzie pod pseud. „Łosoś” był z-cą d-cy oddziału Straży Chłopskiej (późń. 
BCh) Józefa Rośka pseud. „Śliwa”. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
oraz „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 28 VII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, J 199/219; ZIW Limanowa, 
Kartoteka nr 19]

JĘDRZEJEWSKI FRANCISZEK, st. sierż. rez. 1 IX 1939 wstąpił ochotniczo do bw 1 psp. 
Innych danych brak. [Wspomniany przez Józefa Leśniaka]

JĘDRZEJOWSKI JAN, ur. 18 VI 1893, Barcice, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Zabłoc-
ka; st. sierż. rez., kupiec. Ukończył szkołę powszechną. Powołany w 1914 do służby wojskowej 
(prawdopodobnie w 20 austriackim pp). Brał udział w walkach na froncie rosyjskim, a następ-
nie włoskim. Po powrocie do kraju, w XII 1918 wstąpił do powstającego 1 psp. W dniu 11 XI 
1919 zawarł związek małżeński z Agnieszką Ogórek, z którą miał 1 dziecko. Po przejściu do 
rez. prowadził własny sklepik w Starym Sączu. Z chwilą wybuchu wojny zgłosił się ochotniczo 
do macierzystego pułku, gdzie otrzymał przydział na szefa k. w bw. Po powrocie z frontu do 
Starego Sącza, wstąpił do ZWZ. Aresztowany 1 IV 1941 przez gestapo, za przynależność do 
podziemnej organizacji wojskowej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do 
Tarnowa, skąd transportem z 5 IV 1941 wysłano go do KL Auschwitz (nr obozowy 11508). 
Tu jako więzień polityczny został osadzony w bloku 11 i w dniu święta państwowego tj. 11 XI 
1941 o godz. 11 – rozstrzelany. [SGSS, Zg 43/46; SPNS, Ns ii 254/54; Księga pamięci..., t. 1, s. 521; ZKRPiBWP 
NS, Materiały historyczne, t. 53; Z1P]

JĘDRZEJOWSKI KAZIMIERZ, ur. ok. 1920; strz. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. 
„Biecz” bON „Gorlice”. W czasie walk po rozbiciu oddziału przekroczył granicę państwową. 
Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. Tu wstąpił do PSZ. 
Jego dalsze losy są nieznane. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

JĘDRZEJOWSKI MAREK, ppor. rez. We IX 1939 d-ca 3 plutonu 1 k. bON „Limanowa”. 
Prawdopodobnie ranny w pierwszych dniach wojny, zm. 5 IX w Rytrze. [GSk, s. 173; Księga pamię-
ci..., Żołnierze Września, t. 1a, s. 358]

JĘKOT JÓZEF, ur. 26 XII 1906, Ryglice, pow. tarnowski, s. Andrzeja i Walerii Smoluch; 
szer. rez., prac. gastronomii. W wieku 5 lat wyjechał wraz z matką do Ostrawy, gdzie uczęszczał 
do szkoły powszechnej, a następnie zawodowej, zdobywając zawód: piekarza i kelnera. Po jej 
ukończeniu w 1924, pracował w wyuczonym zawodzie, w prywatnych restauracjach. Po przy-
jeździe do Polski powołano go 11 VII 1927 do służby wojskowej w plutonie łączności 16 pp 
Tarnów, którą zakończył 10 III 1929. Następnie wyjechał do Czechosłowacji, gdzie pracował  
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w swoim zawodzie. Do kraju powrócił na stałe w 1936 i znalazł zatrudnienie jako kelner.  
W 1938 zawarł związek małżeński z Janiną Dudek. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk pod Brzuchowicami dostał się do niewoli niem. W czasie 
wywożenia jeńców do Rzeszy zbiegł z transportu kolejowego w okolicach Tarnowa i powrócił 
do domu. W czasie okupacji utrzymywał się z drobnego handlu. Po jej zakończeniu prowadził 
restaurację, a następnie sklep galanteryjny. Od 1951 był pracownikiem Nowosądeckich Zakła-
dów Gastronomicznych w charakterze kelnera, a następnie przez wiele lat kierownika lokalu. 
Stamtąd też odszedł w 1973 na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 27 IX 1992 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP 
NS, J 265/255]

JĘKOT STANISŁAW, ur. 13 IV 1899, Nowy Sącz, tam zam., ul. Zygmuntowska 25, żo-
naty, miał 2 dzieci; sierż. służby stałej. We IX 1939 pracownik sztabu przy 1 psp. [APNS, AmNS 
357, Poszukiwani żołnierze, s. 1251]

JOB WAWRZYNIEC, ur. 1 VIII 1912, Jazowsko, pow. nowosądecki, tam zam. (nr do- 
mu 179), s. Michała i Marii Owsianki, ż. Anna, miał 1 dziecko; st. strz. rez., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do 5 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się 4 IX do nie-
woli niem. Osadzony w stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca12049), a następnie w stalagu  
X A Schleswig, skąd 4 II 1942 skierowano go na roboty do urzędu pracy Flensburg, do pracy 
w Arbeitskommando nr 879. Tam też zginął pod koniec 1942, w czasie bombardowania obozu 
przez lotnictwo alianckie. [APK, UW II ZI 283; SGNS, Zg 71/49; MP, 1947, nr 140]

JOB WOJCIECH, ur. 14 II 1917, Moszczenica, pow. nowosądecki, s. Michała i Rozalii; 
strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Innych danych brak. [Relacja Eugeniusza Szewczyka]

JODŁOWSKI FRANCISZEK, ur. 3 I 1891, Kraków, s. Józefa i Katarzyny Starzak,  
ż. Klotylda Kosakiewicz od 1919, miał 2 dzieci; ppor. rez., urzędnik. Absolwent Szkoły Realnej 
w Krakowie z 1910, a następnie student Politechniki Lwowskiej. W latach 1913-1914 ukoń-
czył jednoroczną szkołę oficerską w Opawie. Tuż po wybuchu wojny 2 VIII 1914 jako żołn. 
austriacki wysłany na front, gdzie w X 1914 dostał się pod Dęblinem do niewoli rosyjskiej. 
Wywieziony do Tomska (Syberia), gdzie przeżył rewolucję. Następnie przeniósł się do Wła-
dywostoku, skąd jako członek ekspedycji naukowej wyjeżdżał do Japonii, Chin, na Kamczatkę 
i Sachalin. Jego droga powrotu do kraju w 1921 wiodła przez: Chiny, Japonię, Indie, Włochy; 
ostatecznie osiadł w Krynicy. Tutaj rok później objął posadę sekretarza Komisji Zdrojowej. Był 
znanym sportowcem i animatorem kultury. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Ostatni raz 
widziany w obozie dla internowanych w Stanisławowie. Namawiany do ucieczki odmówił, bo 
jak twierdził nie pozwalało mu na to rycerskie poczucie honoru. Osadzony w obozie w Koziel-
sku, skąd na podstawie listy wywózkowej NKWD nr 52/3 z 27 IV 1940 został przewieziony do 
Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. [GNLK, s. 53; Pro Memoria, WPH, zeszyt 1/1992, s. 464-65]

JONIEC ANDRZEJ, ur. 14 I 1901, Sowliny k. Limanowej, s. Błażeja i Katarzyny Biedroń, 
ż. Anna Zainten; strz. rez, rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, po czym wyruszył 
na front. Podczas walk zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Limanowej z 26 V 1958 
uznany za zmarłego z dniem 9 V 1945. [SPL, Ns IV 6/58]

JONIEC JÓZEF, ur 18 I 1922, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Walentego i Antoniny 
Gawlik; strz., palacz c.o. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w prowadze-
niu gospodarstwa rolnego, a także okresowo pracował przy budowie drogi. W 1937 został 
członkiem WFiPW w Limanowej. Wcielony 15 V 1939 w szeregi ON i wysłany na 3-tygo-
dniowe przeszkolenie wojskowe. Zmob. 26 VIII 1939 do 4 drużyny 1 plutonu 2 k. bON „Li-
manowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Krościenka. Podczas walk pod Tylmanową 
wskutek okrążenia przez przeważające siły nieprzyjaciela wydano rozkaz poszczególnym gru-
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pom, przebicia się przez nacierające siły wroga. Grupa w której się znajdowałem w stanie niepeł-
nego plutonu w czasie wykonywania rozkazu została zaatakowana ogniem broni maszynowej 
i rozbita. Znajdując się w strefie zajętej przez nieprzyjaciela uniknąwszy niewoli wróciłem do 
domu. Podczas okupacji musiał się ukrywać, ponieważ nie zgłosił się do przymusowych prac 
w Rzeszy oraz odmówił pracy w Służbie Budowlanej (Baudienst). Po jej zakończeniu pracował 
jako cieśla na prywatnych budowach, a później przy melioracji. Od 1971 był palaczem central-
nego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, a później w tamtejszej Rejonowej 
Przychodni Lekarskiej. Stamtąd też w 1987 odszedł na emeryturę. Postanowieniem Dowódcy 
Okręgu Wojskowego awansowany 1 IX 1989 do stopnia sierż. rez., a w 1994 na st. sierż. Odzn. 
„Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 25 III 1996 i spoczywa na cmentarzu w Szczaw-
nicy. [ZKRPiBWP NS, J 294/328; akta koła Szczawnica, s. 246-247]

JONIK JÓZEF, ur. 27 II 1915, Krosna, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny Bukowiec; 
strz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, podczas której wy-
buchła wojna. Z chwilą jej rozpoczęcia osłaniał wycofujące się własne oddziały po Sanok. Po 
rozbiciu oddziału 10 IX schronił się na pewien czas u rodziny, po czym powrócił do domu. 
W III 1940 po zaprzysiężeniu przez Józefa Szewczyka pseud. „Korzeń”, wstąpił do SL „Roch” 
(Straży Chłopskiej, późń. BCh). Tu pod pseud. „Brzoskwinia” pełnił obowiązki d-cy plutonu 
operacyjnego, działającego na terenie powiatów: Limanowa, Bochnia, Nowy Sącz, Brzesko. Na 
mocy porozumienia organizacji podziemnych przeszedł w 1944 w szeregi AK. W partyzantce 
awansowany do stopnia plut. Po wojnie wstąpił 14 II 1945 do MO. W czasie jednej z potyczek 
ze zbrojnym podziemiem, w wyniku urazu głowy, utracił zdolność widzenia w prawym oku. 
15 XI 1949 podczas napadu na posterunek MO w Ujanowicach, przestrzelono mu obie nogi  
i płuco, zaś 8 miesięcy później zraniono go w brzuch. Po dojściu do zdrowia został przenie-
siony w 1951 do Komendy Powiatowej MO w Nowym Sączu. Stamtąd też ze względu na stan 
zdrowia, przeszedł 2 lata później na rentę. W latach 1953-1958 pracował jeszcze w miarę swo-
ich możliwości, na stanowisku inspektora w Spółdzielni Inwalidów „Dozór Mienia”. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. w 1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPBWP NS, J 206/97]

JOPEK JÓZEF, ur. 16 IV 1916, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Michała i Anny Wę-
glarz; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, po czym 
od 1935 pracował w kamieniołomach. Powołany 23 III 1939 do służby wojskowej w 2 kckm  
1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front do Uścia Ru-
skiego. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. 
Wywieziony 10 III 1940 do przymusowych robót w Rzeszy u Adolfa Padiry w Lindenau (d. 
Czechosłowacja; ob. Cvikov), z których został zwolniony 15 III 1941, ze względu na stan zdro-
wia. Po przybyciu do Mszany Dolnej podjął w V 1941 pracę w prywatnej firmie drzewnej,
trwającą do VI 1944. Zaprzysiężony 10 IV 1943 przez Stefana Łabuza „Rybka” w szeregi AK, 
gdzie pod pseud. „Lis” był łącznikiem. Wobec groźby aresztowania przeszedł do oddziału par-
tyzanckiego 1 psp AK „Mnich”. Po zakończeniu wojny pracował w różnych firmach, po czym
2 VI 1956 został pracownikiem Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych „Inco”, Zakład Ma-
teriałów Ściernych w Mszanie Dolnej. Zm. 25 I 2001 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie 
Dolnej. [ZKRPiBWP NS, J 210/417; Stowarzyszenie Żołnierzy AK, poz. 651; Książeczka wojskowa nr C 0761783]

JORDAN ADAM, ur. 15 XI 1913; ppor. służby stałej. We IX 1939 wyruszył na front  
z 1 psp, jako d-ca plutonu kolarzy. Jego późniejsze losy są nieznane. [P1P, s. 113; KSp, s. 218]

JORDAN FRANCISZEK, ur. 7 IX 1908, Dobra, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał przy rodzicach pomagając im 
w pracach gospodarskich. Powołany 17 IV 1931 do służby wojskowej, skąd w VI 1932 odszedł 
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do rez. 3 lata później wstąpił w szeregi Koła Młodzieży Wiejskiej. Zmob. 25 VIII 1939 do bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 17 IX do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9140), a następnie w stalagu VI D Dortmund, skąd  
27 IX 1940 został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, skierowany do dyspo-
zycji urzędu pracy w Münster. Wolność odzyskał 5 V 1945, po czym skierowano go na leczenie. 
Po jego zakończeniu powrócił w 1947 do kraju. Tu przez całe życie pracował na roli. Zm. 20 IV 
1980 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, J 3/35; SPPpIII Rz 1957; świadek Jana Mrożka]

JORDAN WŁADYSŁAW, zam. w Nowym Rybiu, pow. limanowski; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Kazimierza Smotra]

JÓZEFCZYK MŚCISŁAW, zam. w Bieczu, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych zaginął bez śladu. 
[SGGorl., I C 93/47]

JÓZEFCZYK STANISŁAW, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Prawdopodobnie podczas walk pod Krosnem został ranny. Przewieziony 8 IX do szpitala w Sa-
noku, gdzie następnego dnia zm. i tam został pochowany. [APK, PCK 19, Lista...szpital Sanok, poz. 16]

JÓŹWICKI JAN, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk pod Lwowem ranny, dostał się do niewoli niem. W okresie od 27 IX do 8 XI 1939 przeby-
wał w szpitalu powszechnym Sanok. [APK, PCK 19, Lista...szpital Sanok, poz. 68]

JUDKA SZYMON, pochodził prawdopodobnie z Dobrej, pow. limanowski; plut. We IX 
1939 żołn. 3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Zm. 8 II 1978. Innych danych brak.

JURASZEK STANISŁAW, ur. 2 X 1914, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Wojcie-
cha i Kunegundy Słaby; st. strz., robotnik. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny 
nie uczęszczał do szkoły. Począwszy od 1937 należał do SL, Zielone Koło. Powołany 24 IV 1938 
do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, gdzie 1 VIII 1939 awansował do stopnia st. strz. Z chwilą 
wybuchu wojny wyruszył na front w rejon Śnietnicy. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, z którego zbiegł po 2-tygodniowym pobycie. 
Po powrocie do domu trudnił się rolnictwem. Wywieziony w 1940 do przymusowych prac  
w Niemczech, gdzie 22 IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. 
Następnie wstąpił do amerykańskiej k. wartowniczej, służąc w niej do 11 III 1946, po czym 
powrócił do kraju. Tu pracował do 1948 przy odbudowie tunelu kolejowego w Żegiestowie, 
a następnie w nadleśnictwie Sanok, jako robotnik leśny. W 1956 powrócił na Sądecczyznę  
i zamieszkał w Trzetrzewinie, po czym został zatrudniony w Klęczańskich Kamieniołomach 
Drogowych. Stamtąd też w 1960 przeszedł na rentę inwalidzką. [ZKRPiBWP NS, J 5/14]

JURAŚ JAN, ur. 30 I 1903, Binarowa, pow. gorlicki, tam zam., s. Andrzeja i Marii Bajorek; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. 21 XI 1928 zawarł związek małżeński z Anną Sandecką. Zmob.  
24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Prawdopodobnie poległ 7 IX 
podczas nocnych walk pod Krościenkiem k. Krosna, bowiem od tej pory nie był więcej widzia-
ny. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 12 XII 1951 uznany został za zmarłego  
z dniem 9 IV 1945. [SPGorl, Zg 36/50]

JURCZAK ANTONI, ur. 17 IV 1907, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Jana i Marii La-
syk. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 7 III 1928 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 10 IX 1929. Po 
przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Swój udział w wojnie za-
kończył w Mościskach, skąd po kapitulacji powrócił do domu. Podczas okupacji, a także w latach 
następnych pracował na roli. W okresie od 5 IX 1952 do 16 VI 1955 był zatrudniony jako piekarz 
w rabczańskiej piekarni, a następnie od 11 XI 1957 do 14 I 1963, jako robotnik w Przedsiębior-
stwie Robót Kolejowych nr 9 Kraków-Prokocim. Zm. 25 VII 1982. [ZKRPiBWP NS, J 252/88]
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JURCZAK IGNACY, ur. 17 IV 1916, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzy-
ny Hejmej; st. strz., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w szkole 
zawodowej w Nowym Sączu. Powołany 15 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas 
której wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wyruszył na front do Huty. Podczas walk  
w Bolechowie bomba przysypała mnie ziemią, raniąc rękę. Przewieziony przez służby medycz-
ne do węgierskiego szpitala Komárom, skąd następnie trafił do stalagu XVII A Kaiserstein-
bruch. Zwolniony z niewoli z powodu złego stanu zdrowia, powrócił do domu, gdzie pod-
dany został dalszemu leczeniu. Po kuracji pracował dorywczo w różnych firmach. W latach
1945-1950 był pracownikiem zakładów mięsnych w Nowym Sączu, a po 1956 był zatrudniony  
w sądeckim Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów. Z kolei od 1961 pracował w Rejonie 
Dróg Publicznych, skąd w 1981 odszedł na emeryturę. Zm. 15 VIII 1997 i spoczywa na cmen-
tarzu w Nowym Sączu-Helenie. [ZKRPiBWP NS, J 308/378]

JURCZAK JÓZEF, ur. 14 I 1904, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Stefana i Marii Mróz, 
ż. Stefania; strz. rez., maszynista kolejowy. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, kon-
tynuował naukę w szkole zawodowej. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1927. Zmob.  
24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk w Lasach Janowskich ranny w klatkę piersiową, dostał się 21 IX do niewoli niem. Umiesz-
czonyw krakowskim szpitalu, skąd w III 1940 wywieziono go do do stalagu IX A Ziegenhain 
(nr jeńca 9151). Tam też komisja lekarska stwierdziła jego niezdolność do pracy, po czym 
powrócił do domu. Zm. w I 1989 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu. [ZIW Nowy Sącz, 
Karta inwalidy, koło Nowy Sącz nr 82]

JURCZYŃSKI JÓZEF, ur. 11 VIII 1911, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii;
kpr. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 19 IV 1933 do służby wojskowej w 7 ks 2 psp w Sanoku, tam  
8 VII skierowano go do szkoły podoficerskiej w 26 b. KOP „Żytyń”, skąd 8 I 1934 w stopniu 
kpr. przeszedł do 52 strażnicy KOP. Przeniesiony 25 VII 1934 na d-cę drużyny do 1 k. odwo-
dowej, skąd 8 III 1935 odszedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na 
front w okolice Krynicy. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Przemyśl, z którego 27 IX zbiegł i powrócił do domu. Tu w XII 1939 wstąpił do 
ZWZ, gdzie przeprowadzał ludzi przez zieloną granicę. Aresztowany za tę działalność w VI 1942 
przez gestapo, na skutek donosu konfidenta Barnowskiego (zastrzelonego później z wyroku sądu 
podziemnego) i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd wywie-
ziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 95625). Przeniesiony w III 1943 do KL Oranienburg,  
a następnie kolejno przebywał w obozach: Sachsenhausen, Buchenwald i jego podobozie w Lan-
genstein, gdzie z końcem IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. 
Po powrocie do kraju został strażnikiem straży przemysłowej w Sędziszowie. Następnie w latach 
1951-1958 wykonywał ten sam zawód w Zarządzie Dróg Publicznych w Żegiestowie. Stamtąd 
też odszedł na rentę inwalidzką (z powodu kłopotów zdrowotnych). Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w I 1989 i spoczywa na cmentarzu w Łomnicy-Zdroju. [ZKRPiBWP 
NS, J 223/179; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy, koło Nowy Sacz nr 106; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy, koło Gorlice]

JUREK STANISŁAW, ur. 24 IV 1909, Wilczyska, pow. gorlicki, zam. w Stróżnej, s. Jana  
i Marii Rak, ż. Zofia; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, stąd po trzech dniach zo-
stał przeniesiony do Grybowa, gdzie strzegł mostu. Tydzień później, a w szczególności 2 września 
zawiadomił mnie, że odjeżdża pociągowym transportem w kierunku Tarnowa. Od tego czasu nie 
mam o nim żadnej wiadomości – relacja ż. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Ciężkowicach 
z 25 VI 1947 uznany za zmarłego z dniem 30 IX 1939. [SGCiężk., Zg 8/47]

JUREK KLEMENS, por. rez., inżynier. We IX 1939 d-ca placówki Straży Granicznej  
w Koniecznej, a następnie plutonu kolarzy w bON „Gorlice”. Innych danych brak. [KSp, s. 218; 
relacja Tomasza Mazura]
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JURKIEWICZ PAWEŁ, ur. 8 II 1913, Kobierzyn k. Krakowa, zam. w Zakopanem, s. Paw-
ła i Marii Wątorskiej; st. strz. rez., kierowca. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał 
przy rodzicach. Powołany w X 1934 do służby wojskowej w 8 ks 12 pp w Wadowicach, którą 
ukończył w II 1936. Po przejściu do rez. pracował w zakopiańskiej chłodni miejskiej. W 1937 
odbywał 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe. Po ich ukończeniu został pracownikiem Elek-
trowni nr 2 w Zakopanem. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym jako kierowca samochodu 
udał się na front. Podczas walk pod Zamościem dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, celem wywiezienia do stalagu.  
W czasie transportu kolejowego jeńców do Rzeszy, zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji 
pracował w zakopiańskiej elektrowni. W 1944 zawarł związek małżeński. Po zakończeniu wojny 
był kierowcą zakopiańskiego PKS-u, skąd w 1953 przeniósł się na podobne stanowisko do Szpro-
tawy. W latach 1955-1960 był szoferem w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Pabianicach, 
a następnie w tamtejszym Przedsiębiorstwie Tkanin Technicznych. Od 1972 pracował w Dziale 
Gospodarczym Miasta Pabianic. Po przejściu na emeryturę w 1978 powrócił do Zakopanego. 
Zm. 25 VII 1982 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, J 25/281]

JURKIEWICZ WIKTOR, zam. w Kobylance, pow. gorlicki, żonaty, miał 3 dzieci; strz. 
Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Poległ 2 IX 1939 podczas 
wypadu do Cigelki na Słowacji, celem wysadzenia mostu drogowego. [Z. Mordawski, 1 psp, s. 190;  
T. Pabis, Moje lata młodości, s. 74; relacja Adama Gwoździa]

JURKOWSKI JÓZEF, ur. 26 II 1912, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Jana i Anny 
Rusnak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. W 1934 zawarł związek małżeński. Powołany w III 1936 do 
służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył we IX 1937. Zawezwany rok później na 
ćwiczenia rez. do 1 psp, w ramach których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 29 VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemy-
ślem, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do domu. Podczas okupacji pracował przy wyrębie 
drzew, gdzie nawiązał kontakt z oddziałem kpt. Juliana Zapały „Lamparta”. W jego domu „na 
Groniówce” znajdował się partyzancki magazyn żywności i odzieży, a także kwatera dowódcy. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 8 VI 1980 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. 
[ZKRPiBWP NS, J 213/44]

JURKOWSKI TADEUSZ, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Relacja Ta-
deusza Sarny]

JUROWICZ JÓZEF, ur. 2 II 1912, Mordarka, pow. limanowski, s. Piotra i Anny Krupy; 
plut. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się rzemiosła w prywatnej firmie masar-
skiej, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 16 III 1934 do służby wojsko-
wej w 1 psp, skąd 22 IX 1936 przeszedł do rez. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 ks w macierzystym 
pułku, z którą wyruszył na front do Śnietnicy. Podczas walk po rozbiciu oddziału pod Sambo-
rem, skierował się w stronę granicy państwowej. Po jej przekroczeniu 18 IX był internowany 
w węgierskim obozie, z którego we IX 1940 powrócił do domu. Podczas okupacji pracował na 
poczcie. Począwszy od 1948 był pracownikiem PZGS „SCh” w Limanowej, skąd 1976 prze-
szedł na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, J 348]

JURZEC WOJCIECH, ur. 11 XI 1911, Rdzawka, pow. nowotarski, s. Stanisława i Anny 
Ziółek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył we IX 1932. Po przejściu do rez. był trzykrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej, 
stamtąd pieszo wraz z oddziałem do Marcinkowic, skąd koleją do Limanowej. Po przybyciu 
na miejsce wraz z 6 ks zamykał linię frontu rejonie Tymbark–Piekiełko, stamtąd wycofał się 
do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk w okolicach Lwowa 
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dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
Przez cały czas okupacji, pracował jako rolnik. Zabrany w XI 1944 do więzienia w Nowym 
Sączu, skąd miesiąc później wieziono go w kierunku Krakowa. Podczas transportu zbiegł i do 
końca wojny ukrywał się. Po jej zakończeniu powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. 
Zm. w I kwartale 2002. [ZKRPiBWP NS, J 330/441]

JUSZCZAK JAN, ur. 3 XI 1914, Rupniów, pow. limanowski, s. Stanisława i Kunegun-
dy Smoter. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 14 III 1936 do służby wojskowej w kckm 4 psp w Cieszynie, skąd 
17 IX 1936 przeniesiono go do 13 b. KOP Kopyczyńce. Stamtąd też 22 II 1938 przeszedł do rez. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z samodzielną kckm do Bielska, skąd wyruszył 
na front. Podczas walk, po rozbiciu oddziału pod Skoczowem wycofał się do Biłgoraja. Tam 
też 16 IX dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd jako 
rolnik został 23 X 1939 zwolniony. Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych 
trudnił się rolnictwem. W 1951 podjął pracę w PKP, skąd 1 II 1975 odszedł na emeryturę. Zm.  
w II kwartale 2002. [ZKRPiBWP NS, J 351/461; Książeczka wojskowa nr 0765929/1950]

JUSZCZAK JÓZEF, ur. 2 VIII 1908, Rupniów, pow. limanowski, tam zam. (nr domu 48), 
s. Franciszka i Katarzyny Wilczak; st. strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk prawdopodobnie ranny, dostał się do niewoli niem. Był leczo-
ny w krakowskim szpitalu im. Narutowicza. [APK, PCK 19, Lista..., szpital im. Narutowicza, Kraków]

JUŹKIEWICZ BRONISŁAW, ur. 29 VII 1910, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Błażeja  
i Anny Kowalskiej; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej oddano go 
na służbę do zamożnych gospodarzy. W wieku 16 lat został pracownikiem w prywatnym tar-
taku w Skrzydlnej. Powołany w III 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we  
IX 1934. Po przejściu do rez., był dwukrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe odbywające się  
w macierzystej jednostce. W 1938 zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach w Horoden-
ku do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Podwołoczyska, a następnie Starobielsk, gdzie 
wznosił baraki. Przekazany 1 XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. i umieszczony 
w stalagu XIII A Limburg (nr jeńca 23229). Po zwolnieniu 2 VII 1940 i uzyskaniu statusu ro-
botnika cywilnego przekazano go do dyspozycji urzędu pracy w Regensburgu. Ten skierował 
go do ciężkich prac przy regulacji rzek w Bawarii, a od 1942 do drenowania pól. Po odzyska-
niu wolności we IX 1945 powrócił do domu, gdzie wraz z ż. uprawiał ziemię. Od 1948 został 
pracownikiem cegielni Spółdzielni „Rozwój” w Skrzydlnej. Ze względu na zły stan zdrowia po  
2 latach przeszedł na stanowisko stróża w tymże zakładzie pracy. Zm. 20 VII 1983 i spoczywa 
na cmentarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, J 250/91; świadek Wojciecha Śliwy]

K

KABAROWSKI WŁODZIMIERZ EMIL, ur. 14 II 1913, Limanowa, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Żeglarska 5, s. Pawła i Marii Bulwy; ppor. rez. Absolwent I Gimnazjum im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu z 1931. Służbę wojskowa rozpoczął 12 IX 1932 w Szkole Podcho-
rążych Rezerwy Piechoty nr 5a w Cieszynie, po ukończeniu której, w stopniu st. strz. odbywał 
praktykę w 1 psp. Do rez. przeszedł 20 IX 1933. Pracując w Sądzie Grodzkim w Nowym Sączu 
jednocześnie studiował prawo na UJ. Zawezwany 7 VIII 1934 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, 
będącego zarazem jego macierzystą jednostką, które zakończył 16 IX 1934. Z dniem 1 I 1935 
awansował do stopnia ppor. Ponownie wzywany był na ćwiczenia rez. do swojego pułku w ter-
minach: od 23 XI do 11 XII 1936 oraz 8-21 XI 1938, podczas których doskonalił dowodzenie 
plutonem km w ramach operacji „Zaolzie”. Przed wybuchem wojny został przeniesiony do 
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sądu w Jabłonkowie. 15 VIII 1939 zawarł związek małżeński. W trakcie przyjęcia weselnego 
wręczono mu kartę mobilizacyjną do macierzystej jednostki. Po przybyciu na miejsce skiero-
wany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Do niewoli sow. dostał 
się w nieznanych okolicznościach 19 IX w Tłumaczu. Osadzony w obozie NKWD Kozielsk, 
skąd zabrano go, na podstawie listy wywózkowej NKWD nr 29/2 z 1940, poz. 100, do Lasu 
Katyńskiego i tam zamordowano. Ekshumowany z dołu śmierci pod nr 3179 i pochowany  
w bratniej mogile prawdopodobnie 5. Przy zwłokach znaleziono kartę pocztową i świadectwo 
szczepienia. [WPH, Pro Memoria, zeszyt 1/1992. s. 465-466; Ksp, PJWiI, t.5V, s. 156; ZKRPiBWP NS, Materiały 
historyczne t. 53; P1P, s. 133; GNLK, s. 54-55]

KAC, imię nieznane, kpt. We IX 1939 d-ca Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Po-
legł w czasie walk na cmentarzu za Krosnem, trafiony odłamkiem pocisku artyleryjskiego. 
Innych danych brak. [Relacja Jana Suchodolskiego]

KACERA STANISŁAW, ur. w 1910, Chojnik, pow. tarnowski, tam zam., s. Piotra i Anny; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front 
do Krakowa. W czasie działań wojennych poległ pod Wiślicą. [MP, 1946, poz. KB 5809]

KACHEL JÓZEF, ur. 5 XI 1913, Czechosłowacja, s. Józefa i Wiktorii Suzyn; strz. rez., 
kolejarz. Z chwilą wybuchu I wojny światowej jego ojciec został powołany w szeregi armii 
austriackiej i wysłany na front rosyjski, gdzie dostał się do niewoli. W tej sytuacji matka  
z 4 dzieci powróciła w 1918 do Polski i osiadła w Staszowie. Tam też Józef uczęszczał do szkoły 
powszechnej, a następnie zawodowej. Powołany w III 1936 do służby wojskowej, którą zakoń-
czył we IX 1937. Po przejściu do rez. rozpoczął pracę na PKP, z przydziałem do Raby Wyżnej. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wie-
liczki. W dniu 2 września otrzymaliśmy rozkaz wymarszu na linię frontu Wiśniowa – Gruszów, 
gdzie o godz. 16-tej. Niemcy skomasowali większe siły i nasz pułk został rozbity. Poszczególne 
grupy były włączane do innych jednostek bojowych. Tak szliśmy w kierunku wschodnim. W dro-
dze oficer kierował wszystkich na boczną drogę, gdzie otrzymaliśmy jeden chleb na czterech żoł-
nierzy i po kawałku słoniny. Dowiedziałem się, że będzie front przeciw Niemcom. Podoficerowie
ustawili nas i kazali się okopać, gdyż wiedzieli, że wróg szykuje się do natarcia. Gdzieś przed 
11-tą Niemcy rozpoczęli natarcie komasując większe siły karabinów maszynowych i artylerii. 
Równocześnie brały udział samoloty i rozpoczął się koniec świata. Artyleria zagrodziła nam 
drogę odwrotu i bez rozkazu poszczególni żołnierze na łaskę losu wycofywali się. Dopiero później 
dowiedziałem się, że były to Lasy Janowskie. Po przedarciu się doszliśmy do Tarnopola, gdzie 
był punk zborny. Na placu apelowym otrzymaliśmy rozkaz wymarszu do Lwowa. Dotarliśmy do 
Brzeżan, gdzie 17 września otoczyły nas wojska rosyjskie. Była to konnica, która nas rozbroiła, po 
czym puszczono nas wolno. Do domu powrócił w XI 1939 i rozpoczął pracę na roli. Począwszy 
od 1942 powrócił do pracy w kolejnictwie, najpierw jako zwrotniczy, a następnie kolejno tele-
grafista, dyżurny ruchu i kasjer towarowo-osobowo-bagażowy. [ZKRPiBWP NS - K 1069/518]

KACIK WŁADYSŁAW, ur. 20 II 1919, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Sebastiana 
i Józefy Krzysztofik; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1932 do służby wojskowej w 8 ks 4 psp  
w Cieszynie, skąd we IX przekazano go do 1 k. „Malniów” 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu 
do rez. w III 1934 ponownie zajmował się rolnictwem. Zawezwany w VII 1939 na miesięczne 
ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 1 IX 1939 do 2 ks 1 psp, po czym wyruszył 
na front. Podczas walk, dostał się w okolicach Jasła do niewoli niem. Osadzony w pobliskim 
obozie przejściowym, skąd 28 IX załadowano ich do wagonów, celem wywiezienia do Rzeszy. 
Zbiegł z transportu i powrócił do domu. Przez cała okupację, a także w latach późniejszych 
pracował na roli. [ZKRPiBWP NS 33/203; Książeczka wojskowa nr 0760379]

KACZMARCZYK JAN, ur. 1 VI 1909, Mszana Górna, pow. limanowski, s. Jana i Julii Koło-
dziej; plut. rez., pocztowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w nowotarskim 
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Gimnazjum Neohumanistycznym, którą przerwał w IV klasie, z powodu kłopotów finansowych
rodziców. Powołany 28 X 1930 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku i skierowany do Szkoły 
Podoficerskiej KOP w Czortkowie, a po jej ukończeniu i awansie na kpr., otrzymał przydział do 
14 b. KOP „Borszczów”. Tam też zgłosił chęć pozostania w wojsku, jako podoficer nadtermi-
nowy. Po rezygnacji z dalszej służby 24 IX 1934 powrócił do domu, gdzie podjął roczną pracę  
w Państwowym Zarządzie Wodnym Rejon Mszana Dolna. Począwszy od 1937 był zatrudniony 
w urzędzie pocztowym. W VI 1939 zawarł związek małżeński, a miesiąc później, powołano go 
na miesięczne ćwiczenia rez. do 1 psp Zmob. 24 VIII 1939 do nowosądeckiego pułku, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk pod Bolechowem, dostał się do niewoli niem. Umieszczony  
w obozie przejściowym, skąd po 2-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. Podczas 
okupacji pracował na poczcie w Mszanie Dolnej, współpracując z oddziałem AK „Lech” Wła-
dysława Szczypki. Po jej zakończeniu kontynuował pracę na dotychczasowym stanowisku, skąd 
w 1971 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 31 III 
1985 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPIBWP NS, K 35/366]

KACZMARCZYK TEOFIL, ur. 18 I 1909, Stare Rybie, pow. limanowski, s. Antoniego  
i Marii Sajdak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1931 do służby wojskowej w 4 b. KOP 
„Dederkały”, którą zakończył 15 III 1933. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył 
na front. Podczas działań wojennych dostał się 23 IX w okolicach Lwowa do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków, usytuowanym w koszarach byłego 8 puł, skąd po 
miesięcznym pobycie zbiegł. Po powrocie do domu pracował w rolnictwie. Tu też 15 I 1943 
wstąpił w szeregi BCh, gdzie pod pseud. „Bromniak” służył jako łącznik d-cy placówki Jana 
Piechoty „Bacy”. Brał udział w rozbrojeniu oddziału SS w Tymbarku. W pierwszych latach 
po wojnie nadal zajmował się rolnictwem. Począwszy od 1951 był pracownikiem Zjednocze-
nia Przemysłu Budowlanego w Nowej Hucie, skąd 9 lat później odszedł na rentę inwalidzką  
z powodu złego stanu zdrowia. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
23 IV 1990. [ZKRPiBWP NS, K 40/818]

KACZMAREK EUGENIUSZ, pochodził z Marcinkowic, pow. nowosądecki; strz. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Innych danych brak. [Relacja Mieczysława Gościeja z Marcinkowic]

KACZMAREK FLORIAN, ur. 17 II 1904, Ostrówiec, pow. kępiński, woj. wielkopolskie; 
sierż. służby stałej. Z chwilą wybuchu wojny, jako podoficer zawodowy wyruszył na front do 
Krynicy w charakterze szefa 7 ks. Podczas walk został ranny. Umieszczony w krośnieńskim 
szpitalu, gdzie zm. 6 IX i został pochowany na tamtejszym cmentarzu w kwaterze wojennej  
nr 19. [Księga pochowanych..., Żołnierze września, t. 1, s. 293; P1P, s. 130; relacja Józefa Filipowicza]

KACZMAREK FLORIAN, pochodził z Nowego Sącza; kpr. rez. We IX 1939 żołn. 8 ks 
1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie walk pod Libuszą 7 IX, na czele 7-osobowego od-
działu, bronił drogi z Gorlic do Libuszy. Wobec niemieckiego natarcia zaistniała konieczność 
wysadzenia mostu w Klęczanach. Do wykonania tego zadania wyznaczył 3 żołnierzy, którzy 
odeszli wykonać rozkaz. Z powodu braku poświadczenia jego wykonania, poszedł osobiście, 
aby to sprawdzić i w tym momencie został śmiertelnie ranny. [ZIW NS, Opracowania; Z. Mordawski, 
Historia 1 psp; Bocoń, Na ziemi ojców, s. 20-21; Księga pochowanych, Żołnierze Września, t. 1, s. 293; KSp]

KACZMAREK MICHAŁ, elew, orkiestrant. W chwili wybuchu wojny był członkiem or-
kiestry 1 psp. Wobec postępującej niem. ofensywy, przewieziony 4 IX wraz z kolegami do OZ 
21 DPG w Brzeżanach. Stąd na rozkaz przełożonych wymaszerował w kierunku południowej 
granicy kraju, wtedy 18 IX dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Pod-
wołoczyska, skąd w drodze wymiany jeńców przekazano go w XI 1939 stronie niem. Umiesz-
czony w stalagu, skąd w 1940 został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Zm. 28 II 1991  
i spoczywa na cmentarzu w Bytomiu. [Relacja Mieczysława Kurczaby]
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KACZMAREK STANISŁAW, ur. 5 V 1901, Kiełczewo, pow. kościański, woj. wielkopol-
skie, s. Stanisława i Marii Lewandowskiej; plut. rez., celnik. Po ukończeniu szkoły powszech-
nej, zgodnie z wolą rodziców, został parobkiem przy koniach, u zamożnego rolnika Maksa 
Kostańskiego w Kościerzynie. Wywieziony w I 1918 przez Niemców do przymusowych prac 
ziemnych w Berlinie, a następnie Lützen, gdzie w XII 1918 doszła do niego wiadomość o wy-
buchu powstania. Wtedy udało mu się uciec, po czym skierował się do powstańców. Zatrzy-
many w Halle przez policję i umieszczony w tamtejszym więzieniu na okres tygodnia, po czym 
ponownie odesłano go do Lützen. Po kilku dniach ponownie zbiegł i przez Leszno przedostał 
się na tereny zajęte przez powstańców. Tu jako ochotnik wstąpił 16 I 1919 do 2 k. w Koście-
rzynie, walcząc w jej szeregach do 3 VIII 1919. Po przemianowaniu powstańców w formację 
wojskową, znalazłem się w 2 kompani. 1 Baonu 155 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, po czym 
wyjechałem na front wschodni. Od 31.07 do 16 VIII 1920 przebywałem w szpitalu wojskowym  
w Grudziądzu. Po jego opuszczeniu powrócił do swojej jednostki, skąd miesiąc później  
(29 IX) przeniesiono go do b. w poznańskim VII Korpusie, a stamtąd do 55 pp w Poznaniu, 
skąd 30 VI 1922 został zdemobilizowany. Z tą chwilą jego dotychczasowi przełożeni skierowali 
go do Szkoły Straży Celnej w Zambrowie. Po jej ukończeniu 1 IX 1922, otrzymał przydział 
do placówki w Muszynie, gdzie był celnikiem, a następnie biuralistą. Po wybuchu wojny we  
IX 1939 brał udział w walkach granicznych, podczas których dostał się do niewoli słowackiej. 
Przewieziony do Starej Lubowli, gdzie przekazano go w ręce gestapo. Po przesłuchaniach, za-
liczony został do żołnierzy i wywieziony do stalagu 213 Thorn. Tam pracował w 9 k. roboczej. 
Po zwolnieniu z niewoli z powodów zdrowotnych, powrócił do Muszyny i tu skierowano go 
do odbioru tłuszczu w Żegiestowie. Następnie był robotnikiem w muszyńskim tartaku. Po 
zakończeniu wojny znalazł zatrudnienie w Zarządzie Gminy Muszyna, jako referent rolny. Od 
15 IV 1951 pracował fizycznie w tamtejszej GS„SCh” przy skupie żywca i jaj, skąd 1 V 1968 
przeszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz „Medalem 
10-lecia Polski Ludowej”. [ZKRPi BWP NS, K 43/1212; tamże, Koło Muszyna]

KACZMAREK, imię nieznane, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 
wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Leluchowie. W pierwszym dniu wojny, podczas 
ataku wojsk słowackich na zajmowany posterunek, dostał się do ich niewoli. Jego dalsze losy 
są nieznane. [Relacja Franciszka Wnęka]

KACZOR N., strz. We IX 1939 żołn. 8 ks. 1 psp Poległ 7 IX pod Libuszą. [Z1P, s. ]
KAFKA OLDRZYCH, ur. 20 IV 1914; ppor. służby stałej. Do czasu wybuchu wojny d-ca 

plutonu w 1 psp. Przekazany z końcem VIII 1939 do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył 
na front do Krakowa. Poległ 7 IX podczas walk w Krośnie i spoczywa w kw. wojennej nr 19 
tamtejszego cmentarza. [Ksp, ŻW, t. 1, s. 297; P1P, s.115, 129; KSp]

KAIM JAN, ur. 28 VII 1911, Podłopień, pow. limanowski, s. Macieja i Eleonory Smagi, 
kawaler; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Tymbarku, pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 IX 1932 do służby wojskowej w 4 psp  
w Cieszynie, skąd po okresie unitarnym przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przej-
ściu do rez. 4 IX 1934, podjął pracę w rolnictwie. Zawezwany 18 X 1938 na ćwiczenia wojsko-
we do 1 psp, w trakcie, których brał udział w operacji „Zaolzie”. Ponownie powołany w VII 
1939 do tej samej jednostki i: wysłano nas w rejon Grybowa, gdzie okopaliśmy się. Ja pełniłem 
służbę przeciwlotniczą. Po wybuchu wojny wyruszyliśmy w kierunku Tarnowa, gdzie znowu oko-
paliśmy się. W obawie przed okrążeniem wycofaliśmy się w kierunku na Przemyśl. W rejonie tego 
miasta stoczyliśmy bardzo poważną bitwę z wrogiem, gdzie nasza kompania została całkowicie 
rozbita, a ja zostałem ranny odłamkiem granatu. Po tej bitwie był rozkaz, aby każdy we wła-
snym zakresie udał się do Przemyśla, gdzie w 25 p.a.l.-u formowano rozbite kompanie i batalio-
ny. Z Przemyśla wyruszyliśmy pospiesznie w kierunku Lwowa stale bombardowani, staczaliśmy 
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większe i mniejsze potyczki. Tak dotarliśmy do Krakowca, gdzie znów stawiliśmy większy opór, 
ponosząc bardzo duże straty. I tutaj w wyniku błyskawicznego okrążenia zostaliśmy 22 września 
zabrani do niewoli. Na miejscu w prowizorycznym obozie, przetrzymywano nas przez kilka dni, 
następnie przetransportowano nas do na piechotę do Jarosławia, stamtąd samochodami przewie-
ziono nas do Rzeszowa, a następnie pociągiem do Krakowa na Krzemionki. Stamtąd udało mi się 
zbiec obozu i 10 X 1939 wróciłem do domu. W okresie okupacji, a także w latach późniejszych 
trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, K 23/2]

KAIM JÓZEF, pochodził ze Słopnic; strz. rez.. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp 3 kckm,  
z którą wyruszył na front. W czasie działań wojennych 18 IX przekroczył w nieznanych oko-
licznościach granicę węgierską i został internowany. Po ucieczce z obozu powrócił do domu. 
[Świadek Władysława Opiły]

KALARUS JAN, ur. 18 IX 1914, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Edwarda i Salomei Sęk; 
strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 6 ks 1 psp, w czasie, której ukoń-
czył kurs strzelców wyborowych. Kilka dni przed wybuchem wojny wyruszył do miejsca koncen-
tracji II b. w Łabowej. 3 IX wraz z wojskiem przemaszerował do Marcinkowic, skąd pociągiem 
podwieziono ich do Limanowej. Stąd udał się w rejon Tymbark–Piekiełko celem zamknięcia 
drogi z kierunku Dobrej. Tam też podczas starcia zniszczył czołg. Wobec nieprzyjacielskiego ma-
newru oskrzydlenia wykonując rozkaz, wycofał się do Nowego Sącza. Tu podczas obrony miasta 
zestrzelił nieprzyjacielski samolot, który rozbił się za Popradem. Podczas późniejszych walk pod 
Przemyślem dostał się do niewoli niem. Wykorzystując chwilową nieuwagę strażników w czasie 
konwojowania jeńców, rozpoczął ucieczkę. Niemcy za mną strzelali, ja padłem i udawałem żem 
zabity. Niemcy do mnie przyszli jeszcze mnie pokatowali, zęby mi wybili, myśląc, że rzeczywiście 
jestem nieżywy, po czym poszli. Po tak odzyskanej wolności powrócił do domu. Podczas okupacji 
został zatrzymany w czasie łapanki i skierowany do przymusowego kopania okopów, skąd zbiegł. 
W dniu 14 XI 1942 zawarł związek małżeński ze Stefanią Sadłoń. Zaprzysiężony 15 III 1943 przez 
Stanisława Kantora do BCh, gdzie pod pseud. „Śnieżka” służył jako łącznik komendanta trójki 
politycznej „Graba”. Z bronią w ręku brał udział w kilku akcjach partyzanckich oddziału „Sępa”, 
w tym m.in. w likwidacji posterunku żandarmerii w Jelnej, w walce na Górze Posadowskiej  
(25 VIII 1944), oraz w Podolu. Przez całe życie był rolnikiem. W latach 1947-1949 piastował 
funkcję sołtysa w Przydonicy. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 18 
IV 1982 i spoczywa na cmentarzu w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, K 58/282]

KALETA STANISŁAW, ur. 15 XI 1909, Nowy Sącz, s. Jakuba i Marii Serugi; strz. rez., 
murarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął naukę murarstwa, po czym pra-
cował sezonowo w wyuczonym zawodzie. Powołany do służby wojskowej 30 X 1930 do 13 puł 
Wileńskich Nowowilejka, którą zakończył 30 X 1932. Po przejściu do rez. pracował ponownie 
jako murarz. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu ppanc 1 k. „Nowy Sącz bON „Nowy Sącz”, po 
czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy k. Krynicy. Podczas walk o Lwów, dostał się do 
niewoli niem. Zbiegł w czasie konwojowania jeńców na trasie Sądowa Wisznia–Tarnów–Gor-
lice, po czym powrócił do domu. Przez okres okupacji, a także w latach następnych pracował 
w swoim zawodzie. Zm. 6 VI 1998 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, 
kw. 35.[ZKRPiBWP NS, K 907/1385]

KALETKA KAZIMIERZ, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach 
nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116; Relacja 
Józefa Kopytko]

KALETKA SEBASTIAN, ur. 5 I 1914, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Józefa i Ka-
tarzyny Hrustek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat wyjechał do Zakopanego, gdzie 
pracował u Józefa Pawelca. Powołany 14 IV 1936 do służby wojskowej w 1 psp i przydzielony 
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do plutonu art. jako jezdny. Po przejściu do rez. 28 IX 1937 powrócił do uprzednio wykony-
wanego zajęcia. Po zawarciu w 1939 związku małżeńskiego zamieszkał u ż. w Węglówce (pow. 
myślenicki), zajmując się rolnictwem. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą 
wyruszył na front jako dostawca prowiantu, wraz z kgosp. Podczas walk pod Samborem, lot-
nictwo niemieckie kilkakrotnie bombardowało nas w otwartym polu. Nie było się gdzie schronić. 
Przy szosie prowadzącej do Lwowa, padli zabici i ranni. Ja wtedy straciłem palec kciuk, a drugi 
został bezwładny. Tam też nabawiłem się przepukliny i częściowej utraty słuchu. W wyniku nie-
przyjacielskiego nalotu oddział uległ rozproszeniu, a on wraz z innymi żołnierzami przedostał 
się do Sądowej Wiszni, skąd powrócił do domu. Przez cały okres okupacji wraz z ż. pracowali 
na roli. W 1947 ponownie zamieszkał w Zakopanem, gdzie znalazł zatrudnienie jako dozorca. 
Począwszy od 1 XII 1954 pracował jako szewc w zakopiańskiej Spółdzielni Inwalidów „Za-
wrat”, a w 1972 przeniósł się do Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „CEPELiA”. Stamtąd 
też 7 lat później odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
[ZKRPiBWP NS, K 67/1404; Książeczka Wojskowa nr D 0779029/50]

KALETKA WŁADYSŁAW, ur. 23 IX 1916, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Jakuba  
i Agnieszki; strz., listonosz. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. W 1933 podjął pracę portiera, a następnie kelnera  
w pensjonatach Rabki-Zdroju, Szczawnicy i Zakopanego. Powołany 21 III 1939 służby wojsko-
wej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Swój udział w kampanii wrześniowej zakończył  
w Lasach Janowskich, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Okres okupacji spędził 
pracując przymusowo w kamieniołomie w Kasinie Wielkiej. Po jej zakończeniu wyjechał na 
Śląsk, gdzie podjął pracę strażnika w obozie jeńców niem., zatrudnionych w kopalni „Knu-
rów”. Po zawarciu w 1949 związku małżeńskiego, powrócił do Kasiny Wielkiej, gdzie był listo-
noszem w tamtejszym urzędzie pocztowym. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. w V 1989 i spoczywa na cmentarzu w Kasinie Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, K 885/685]

KALISZ MARIAN, kpr. służby stałej. We IX 1939 w 1 psp. Przebieg jego wrześniowej 
drogi jest nieznany. W czasie okupacji dowódca 2 drużyny ZWZ w Łużnej. Innych danych 
brak. [Boczoń W. i J., Żołnierze..., s., s. 40]

KALISZ MIECZYSŁAW, elew, orkiestrant. Do chwili wybuchu wojny uczył się gry na 
bębnie w orkiestrze 1 psp. Wobec niem. zagrożenia Nowego Sącza, ewakuowany 4 IX wraz 
z kolegami do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stąd na rozkaz dowództwa wyruszył w kierunku 
południowej granicy kraju. W czasie przemarszu dostał się 18 IX w Tłumaczu, do niewoli sow. 
Umieszczony w obozie Podwołoczyska, skąd w drodze wymiany jeńców został przekazany 
stronie niem. Osadzony w stalagu, który opuścił w 1940, prawdopodobnie wskutek podpisania 
volkslisty. Wyrokiem Sądu Polski Podziemnej skazany na śmierć za kolaborację z okupantem 
i zastrzelony. [Relacja Mieczysława Kurczaby]

KALISZ PIOTR, ur. w 1901, Marcinkowice, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Kry-
nicy. Podczas walk pod Brzuchowicami k. Lwowa, dostał się do niewoli niem. Umieszczony  
w zaimprowizowanym obozie przejściowym, który niebawem przejęły wojska sow. Przekazany  
w XI 1939 ponownie stronie niem., w ramach wymiany jeńców. W czasie transportu kolejo-
wego do stalagu w Rzeszy zbiegł, po czym powrócił do domu. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Zm. w 1988 
i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [Relacja Józefa Szyzdka]

KALISZ WŁADYSŁAW, ur. 18 V 1906, Nowy Sącz, tam zam., ul. Korzeniowskiego 55, 
żonaty, miał 3 dzieci; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych 
danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1253]

KALISZ ZYGMUNT, kpr. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk poległ w bliżej nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 130]
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KAŁUZIŃSKI ROMAN, ur. 15 I 1916, Łącko, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny, ż. Sta-
nisława; strz. W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej 
nastaniem wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
XIII A Nürnberg-Langwasser przydzielony do Arbeitsbataillon nr 224 Hollenbach. Do kraju 
powrócił 15 XII 1946. Innych danych brak. [SPPpIIIRz NS, K 1248]

KAŁUZIŃSKI WOJCIECH, ur. 16 II 1908, Gaboń, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anny 
Zielińskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakoń-
czył we IX 1931. Związek małżeński zawarł 4 lata później. Zmob. 10 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Stąd oddele-
gowano go na granicę do Piwnicznej. Tu z chwilą wybuchu wojny przeszedł pod rozkazy kpt. 
Kuźnickiego d-cy KOP-u, wzmacniającego ten odcinek obrony. Już podczas pierwszych walk  
2 IX został ranny w głowę i nogę. Następnie cofaliśmy się przez Poprad, Wolę Krogulecką, Nawojo-
wą w stronę Kamionki. Ja dowlokłem się jedynie do Żeleżnikowej, gdzie przeleżałem u gospodarza 
przez kilka dni. Następnie poszedłem do domu. Przez okres okupacji leczył się u starosądeckiego 
lekarza Bogdana Zarzyckiego, równocześnie pracując w miarę swoich możliwości na roli. Po woj-
nie w dalszym ciągu trudnił się rolnictwem. W 1979 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 12 V 1983 
i spoczywa na cmentarzu w Przysietnicy. [ZKRPiBWP NS, K 73/383; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 72]

KAŁUŻA LEON, ur. w 1906, zam. w Nowym Sączu, s. Józefa i Józefy; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. W pierwszych dniach wojny został ranny, 
po czym umieszczono go w nowosądeckim szpitalu. Wobec powszechnej ewakuacji miasta 
przewieziony 5 IX do szpitala powszechnego w Jaśle, skąd dzień później ewakuowano go dalej 
na wschód. Innych danych brak. [APK, PCK19, Lista szpitala Jasło poz. 29 i 109]

KAŁUŻNY PIOTR, ur. 11 IX 1908, Kicznia, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Anny; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 10 III 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 10 IX 
1932. Po powrocie z wojska wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, a następnie do 
SL, którego był aktywnym działaczem. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekaza-
ny do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa-Kobierzyna. Tam ochraniał 
dapol. Podczas późniejszych walk koło Janowa Lubelskiego, został ranny w plecy. Przewieziony 
do szpitala w Chełmie, gdzie dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym 
pod Żółkwią, skąd transportem kolejowym wywożono jeńców do Rzeszy. Zbiegł w okolicach 
Tarnowa. Po powrocie do domu pracował na roli. W 1940 po zaprzysiężeniu przez Andrzeja 
Pogwizda z Czarnego Potoku, został żołnierzem BCh, obierając pseud. „Jałowiec”, a następnie 
„Głowa”. W jego domu ukrywana była radiostacja, maszyna do pisania i broń. Po zakończeniu 
wojny kontynuował pracował na roli. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zm. 6 III 2000 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, K 74/1511]

KAMIŃSKI FRANCISZEK, ur. 8 III 1908, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Franciszka  
i Agnieszki Michalik; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozo-
stał przy rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 29 X 1930 do służby wojskowej  
w 3 ks 1 psp, którą zakończył 30 III 1932. Zawezwany 24 VIII 1934 na 4-tygodniowe ćwiczenia 
rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, po 
czym wyruszył na obsadę granicy na odcinku Krynica–Tylicz. Podczas walk dostał się pod 
Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 16 IX zbiegł  
i powrócił do domu. Aresztowany wiosną 1941 podczas łapanki w Nowym Sączu i wywieziony 
do przymusowych prac w Rzeszy. Do kraju powrócił w III 1946. Tu objął nieruchomość po 
rodzicach, gospodarując jako rolnik. 25 II 1947 zawarł związek małżeński z Anną Urbańską. 
Ze względu na niską dochodowość swojego gospodarstwa rozpoczął w 1963 pracę w sądeckim 
Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych, a następnie w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych 



282

nr 8. Z przyczyn od niego niezależnych, powrócił do swojego pierwszego zakładu pracy, skąd 
21 V 1965 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 16 VI 1984 i spoczywa na cmentarzu w Nowym 
Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, K 1114/381]

KAMIŃSKI JAN, ur. 8 X 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Stanisława 
i Marii Koralczyk; strz. rez., kawaler. Urodził się w bardzo biednej rodzinie wiejskiej, nie po-
siadającej własnego gospodarstwa. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej został zmuszony 
przerwać naukę i pracować jako robotnik najemny u bogatych gospodarzy. Powołany 16 III 
1936 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył 18 IX 1937. Po przejściu do 
rez. pracował jako robotnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do plutonu ochrony 
mostów, podległemu bw. Pod naporem niem. ofensywy wycofał się pieszo wraz z plutonem 
do Tarnowa, gdzie dołączyli do napotkanego oddziału WP. Swój udział w wojnie zakończył 
pod Lwowem, gdzie dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. W czasie 
przeprowadzania jeńców do obozu przejściowego, zbiegł i powrócił do domu. Wywieziony  
w III 1940 do przymusowych prac rolnych w Wirtembergii, gdzie spędził okupację. Po od-
zyskaniu wolności zgłosił się do polskiego obozu w Müsingen, skąd w XII 1945 powrócił do 
Krościenka. Tu podjął pracę w miejscowym tartaku. Od 1958 był robotnikiem w zakopiańskiej 
„Hydrobudowie”, skąd w 1978 odszedł na emeryturę. Zm. 30 V 1993 i spoczywa na cmentarzu 
w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, K 1270/1075; AKZK Krościenko, t. 1, k 273-274]

KAMIŃSKI JÓZEF, ur. 14 II 1906, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Agnieszki 
Michalik; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 XII 1928 do służby wojskowej w 3 psp w Biel-
sku, którą zakończył 1 V 1930. Po przejściu do rez. wrócił do pracy na roli. Również w tym czasie 
zawarł związek małżeński ze Stefanią, z którą miał 1 syna. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas działań wo-
jennych dostał się w nieznanych okolicznościach k. Stanisławowa do niewoli sow. W ramach wy-
miany jeńców, przekazany 5 XI 1939 w Przemyślu stronie niem. i przewieziony do obozu przej-
ściowego w Tarnowie. Przewieziony do stalagu i zatrudniony w fabryce broni w Heidelbergu. Po 
zwolnieniu z niewoli i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego pracował jako robotnik rolny. Do 
domu powrócił w 1945 i podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późń. ZNTK). Stamtąd  
też przeszedł w 1966 na emeryturę. Zm. 7 VI 1996 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, K 1191/1323; relacja wnuka Roberta Kamińskiego]

KAMIŃSKI STANISŁAW, ur. 28 II 1911, Wysokie, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny 
Platy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 29 X 1931 do służby wojskowej w 2 ks 2 psp w Sa-
noku, skąd 15 III 1932 przeniesiono go do k. obwodowej 4 b. KOP „Dederkały”. Po powrocie 
do domu 15 IX 1933 pracował w rolnictwie. 3 lata później, powołano go na 4-tygodniowe 
ćwiczenia rez. Latem 1938 zawarł związek małżeński i zamieszkał w Krasnem Potockiem. Za-
wezwany ponownie 5 XI 1938 w szeregi wojska i skierowany na Zaolzie, skąd 23 XII powrócił 
do domu. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyru-
szył na front do Krakowa. Podczas walk ranny pod Szczucinem, dostał się do niewoli niem. 
Umieszczony w krakowskim szpitalu, skąd po podleczeniu, zabrano go do obozu przejścio-
wego Kraków-Dąbie. Tam przebywał do 12 X 1939, po czym jako rolnik został zwolniony, po 
czym powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych trudnił się 
rolnictwem. Zm. 7 X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, K 80/711; Książecz-
ka wojskowa nr C 0755004]

 KAMIŃSKI WOJCIECH, ur. 27 III 1908, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Macieja  
i Anny; strz. rez., rolnik. Do wybuchu wojny pracował na terenie Szczawnicy przy regulacji 
potoków jako pracownik fizyczny. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asy-
stencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk w Sądowej Wiszni, jego 



283

oddział został rozbity, a on wycofał się do Dobromila. Tu też dostał się 15 IX do niewoli niem.  
W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł 10 X w Lesku. Po powrocie do domu zaangażo-
wał się w akcję przerzutową na Węgry. Zatrzymany w IV 1940 podczas wykonywania zadania 
na granicy słowacko-węgierskiej i osadzony w słowackim więzieniu w Spiskiej Starej Wsi, skąd 
zbiegł. Z tą chwilą włączył się w nurt pracy podziemnej na terenie Nowego Targu. Po powsta-
niu oddziałów leśnych, przeszedł do k. Krystyna Więckowskiego „Zawiszy” podległej 1 psp 
AK. W 1947 otrzymał połemkowskie gospodarstwo w Szlachtowej, gdzie trudnił się rolnic-
twem. Społecznie sprawował funkcję komendanta miejscowej OSP. Wybierano go dwukrot-
nie na stanowisko sołtysa, w 1950 i 1967. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 8 XII 1975  
i spoczywa na cmentarzu w Szlachtowej. [ZKRPiBWP NS, K 2/139]

KANDLER JAN, ur. 12 XI 1921, Vulcan (Rumunia), zam. w Krynicy, (nr domu 422),  
s. Juliusza i Barbary Turek; strz., fryzjer. Obywatelstwo polskie uzyskał w II 1939. Miesiąc później 
(1 IV) zgłosił się do rejestracji wojskowej. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy, jako sanitariusz. Podczas walk pod Toma-
nowicami k. Mościsk odłamki granatu pogruchotały mu kości obu nóg. Zabrany z pola walki 
przez kolegów i umieszczony w pobliskich zabudowaniach, spełniających wówczas funkcję po-
lowego punktu sanitarnego. Te jednak niebawem stanęły w ogniu, zapalone nieprzyjacielskim 
pociskiem artyleryjskim. Wyniesiony z płonącego domu przez batalionowego lekarza kpt. Mie-
czysława Dukieta, który równocześnie udzielił mu pierwszej pomocy. W takim też stanie, dostał 
się 14 IX do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd w XI 1939 wywieziono 
go do stalagu VIII B Teschen (nr jeńca 7390). Następnie przebywał w stalagu V A Ludwigsburg, 
a od 3 V 1940 w stalagu XXI A Schildberg, gdzie stanął przed komisją lekarską, która orzekła  
o jego nieprzydatności do pracy, po czym powrócił do domu. Począwszy od 1944 był zatrudniony  
w krynickim zakładzie fryzjerskim. Po zakończeniu działań wojennych wyjechał do Wałbrzy-
cha, pracując w swoim zawodzie. Po powrocie do Krynicy w 1948 zatrudnił się w zakładzie 
fryzjerskim Franciszka Nowaka, a od 1970 pracował w Usługowej Spółdzielni „Przełom”. 
Rozkazem Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu z 12 X 1988 awanso-
wał do stopnia sierż. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 11 XII 1989 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS,  
K 87/718,; świadek Wojciecha Gajewskiego; materiały z archiwum domowego udostępnione przez syna Janusza]

KANIKUŁA JÓZEF, ur. 1 I 1903, Kraków, s. Jana i Marii Ćwiertni; kpt. służby stałej.  
W latach 1934-1938 był instruktorem w Szkole dla Małoletnich Podoficerów nr 1 w Koninie. 
We IX 1939 walczył w szeregach 1 psp jako d-ca 3 kckm. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX 
do niewoli niem. Osadzony w oflagu II B Arnswalde (nr jeńca 720), przekazany 15 V 1942 do 
oflagu II D Gross Born. Odzn. Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Zm. w Krakowie 15 VII 1992 
i został pochowany na Cmentarzu Podgórskim (kw. XX, strona wschodnia, miejsce 30). [P1P,  
s. 43, 115, 122; KSp; baza danych straty.pl podaje daty ur. 13 I 1903 i 15 I 1903]

KANIUCH BRONISŁAW, ur. 19 VI 1910, Siedleczka, pow. przeworski, woj. podkarpac-
kie, s. Jana i Marii Łazar; strz. rez., krawiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 5 X 1931 do służby wojskowej w 9 ks  
4 psp w Cieszynie, którą zakończył 2 II 1933. Rok później zawarł związek małżeński i przeniósł 
się do Szczyrzyca. W lecie 1939 odbywał ćwiczenia rez. w 1 psp. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp  
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się 
pod Raciechowicami do niewoli niem. W czasie konwojowania jeńców do przejściowego obo-
zu jenieckiego zbiegł, po czym powrócił do domu. Podczas okupacji trudnił się krawiectwem. 
Po wojnie ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Krakowie, zdobywając dyplom mistrza 
w swoim zawodzie. W 1949 podjął pracę w szczyrzyckiej zasadniczej szkole zawodowej, jako 
nauczyciel zawodu. Po jej rozwiązaniu był zatrudniony do 1966 w tamtejszej Szkole Przyspo-
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sobienia Rolniczego, a następnie w limanowskim biurze usług turystycznych Powiatowego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Śnieżnica”. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, K 92/1205]

KANTOR JAN, ur. 22 XII 1909, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii 
Michalik; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 21 III 1930 do służby wojskowej, którą zakończył  
21 III 1932. Po przejściu do rez. ponownie pracował na roli. W II 1938 zawarł związek małżeński 
z Katarzyną Mirek i gospodarował wspólnie z ż. Zmob. 18 IX 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na 
front w okolice Krynicy. Podczas walk pod Przemyślem został ranny. Po udzieleniu mu pierwszej 
pomocy przez swojego d-cę drużyny, pozostawiono go w pobliskim domu. Tutaj odnalazł go po 
3-dniowym pobycie niem. patrol, który po rozbrojeniu i pobiciu, wziął go do niewoli. Osadzony 
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd dzięki pomocy innych jeńców zbiegł i powrócił do domu. 
Przez cały okres okupacji, a także w latach następnych trudnił się rolnictwem. Wobec kłopotów 
zdrowotnych przekazał w 1980 swoje gospodarstwo synowi i przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 
18 VI 1987 i spoczywa na cmentarzu w Wilczyskach. [ZKRPiBWP NS, K 1215/559]

KANTOR LEON, ur. 15 VIII 1911, Lipnica Wielka, pow. nowosądecki, tam zam., s. Woj-
ciecha i Katarzyny Kasprzyk; kpr. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 503 k.  
55 b. asystencyjnej, z którą wyruszył na front do Krakowa-Kobierzyna. Podczas walk jego są-
siad ze wsi, kpr. Antoni Kiełbasa okulał. W tej sytuacji on podjął się niesienia jego plecaka  
i karabinu. Podczas kolejnych walk pod Wiślicą, na czele grupki żołnierzy wyruszył na zwiad, 
w czasie którego natknął się na duży oddział niem. Wywiązała się nierówna walka, czasie któ-
rej poległ jako pierwszy z owego patrolu. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Ciężkowicach 
z 23 XII 1947 uznany został za zmarłego z dniem 31 XII 1939. [Sąd Grodzki Ciężk., Zg 6/4; relacja 
Władysława Guni; relacja Antoniego Kiełbasy]

KANTOR WŁADYSŁAW, ur. 23 III 1913, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Ka-
tarzyny Głąb; st. strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 18 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył we IX 1936. Po przejściu do rez., powrócił na gospodarstwo. Zmob. 24 VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk dostał się w Sądowej Wiszni, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Prze-
worsk, skąd zbiegł i 28 IX powrócił do domu. Przez całą okupację trudnił się rolnictwem. Po 
wojnie podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późń. ZNTK), jako ślusarz. W 1947 zawarł 
związek małżeński z Marią, z którą miał 6 dzieci. 30 VI 1971 przeszedł na emeryturę. Zm. 8 III 
1999 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, K 1271/1442]

KAPEK ALOJZY, ur. w 1903, Brzezinka, pow. oświęcimski (?), tam zam; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki.  
W czasie działań wojennych był ranny i przebywał w dniach 17-22 IX w szpitalu powszech-
nym w Jarosławiu. [APK, PCK 19 Lista..., szpital Jarosław, poz. 135]

KAPTURKIEWICZ JERZY, ur. 21 XI 1914, Warszawa, s. Aleksandra i Józefy Wałoch; 
strz. rez., prac. umysłowy. W dzieciństwie wraz z rodzicami przybył do Łącka, gdzie ukoń-
czył szkołę powszechną. Jako małoletni został w X 1932 przyjęty do orkiestry wojskowej  
1 psp. Tu jako elew, uczył się gry na instrumencie, po czym odbywał służbę wojskową i we IX 
1937 odszedł do  rez. Jako były wojskowy otrzymał pracę w biurach nowosądeckich Warszta-
tów Głównych PKP. Jednocześnie grał w orkiestrze Związku Zawodowego Kolejarzy. Zmob. 
w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do orkiestry pułkowej, z którą wyru-
szył na front. Podczas działań wojennych 18 IX przekroczył granicę państwową. Internowany  
w węgierskim obozie, gdzie wyraził chęć powrotu do domu. Przewieziony w 1940 do Krakowa 
i po krótkotrwałym przebywaniu w tamtejszym więzieniu, odzyskał wolność. Po przybyciu 
do Starego Sącza podjął pracę w  Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach 
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Głównych PKP). Aresztowany 30 III 1943 przez gestapo za przemyt żywności i umieszczony  
w nowosądeckim więzieniu. Przetransportowany 6 IV 1943 do obozu pracy w Pustkowie, skąd  
25 VII 1944 zbiegł i do końca wojny ukrywał się w Tymbarku. Po zakończeniu okupacji powró-
cił 16 VII 1945 do pracy w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1974 odszedł 
na emeryturę. Przez cały ten czas grał w orkiestrze zakładowej. Zm. 19 II 1988 i spoczywa na 
cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 973/607]

KARABIN, imię nieznane, pochodził z Gabonia, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentra-
cji w Rytrze. Jego dalsze losy są nieznane. Zm. przed 1981 rokiem. [Relacja Jana Mszańskiego]

KARAŚ JÓZEF, ur. 7 II 1913, Mstów, pow. limanowski, s. Jana i Agnieszki Śliwa; strz. rez., 
rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im gospo-
darstwie. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył we IX 
1936. Rok później zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 503  
k. asystencyjnej, z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się Lasach Janow-
skich do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Kraków, usytuowanym w kosza-
rach byłego 8 puł, skąd wywieziono go do stalagu VI A Hemer (nr jeńca 6399), a 30 VIII 1940 
zwolniony do prac rolnych w Papenhausen i w 1945 w Repenhausen. Tam też przebywał do 
końca wojny. Wolność odzyskał w IV 1945 w czasie ofensywy wojsk amerykańskich, przebywał 
przez pewien czas w obozie polskim w Cammer, po czym 17 X 1945 powrócił do kraju. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 16 V 1995. [ZKRPiBWP NS, K 1015/1107; baza danych straty.pl]

KARCZ BRONISŁAW, ur. 6 X 1912, Tęgoborze, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w nieznanych okolicznościach 
przekroczył granicę państwową. Internowany w obozie na Węgrzech, skąd zbiegł i przedostał 
się do Francji, a następnie Wielkiej Brytanii. Tam też był żołn. 3 pułku pancernego 1 DPanc. 
Zm. 8 VII 1943 i spoczywa na cmentarzu Newmarket (Wielka Brytania), kw. O, grób 384. [Ksp, 
ŻPSZZ, t. 3, s. 128; strona internetowa: www.polishwargraves.nl/info/cmt.htm]

KARCZ TADEUSZ, ur. 23 X 1920, Nowy Sącz, s. Franciszka i Józefy Baranowskiej; strz., 
technik mechanik. W 9 roku życia zm. mu ojciec i ciężar wychowania dziecka spadł na matkę. 
Dzięki jej wysiłkom ukończył szkołę powszechną im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu,  
a następnie rozpoczął praktykę tapicerską, którą przerwał z powodu trudnych warunków ma-
terialnych. Stąd też w 16 roku życia rozpoczął pracę przy regulacji rzeki Kamienicy, a rok póź-
niej został zatrudniony przy powstającej w Rożnowie zaporze wodnej. W 1939 stanął ochotni-
czo do poboru wojskowego, po czym wcielono go w IV 1939 w szeregi ON. Tam też odbywał 
2-tygodniowe przeszkolenie wojskowe na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę  
k. Krynicy. Podczas walk dostał się 23 IX w Mokrotynie k. Żółkwi do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu IV A Hohnstein (nr jeńca 7149), a następnie w stalagu IX C Bad Sulza, skąd 28 V 
1940, po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do 
przymusowych prac w Blankenhain k. Weimaru. Tam też 27 IV 1945 odzyskał wolność w wy-
niku ofensywy wojsk amerykańskich. Do kraju powrócił 2 lata później i rozpoczął pracę przy 
odbudowie tunelu kolejowego w Żegiestowie. Począwszy od 17 VII 1948 był pracownikiem 
dozoru, a później kierownictwa Klęczańskich Kamieniołomów Drogowych. W 1949 zawarł 
związek małżeński z Marią Wiklińską. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Medalem za udział w wojnie obronnej 1939” oraz 
odznaką „Zasłużony Górnik”. Zm. 14 III 1984 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w No-
wym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 862/368; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1256]

KARCZ STEFANIA, z domu STIEDROŃSKA, ur. 16 VI 1918, Horodenka (ob. Ukra-
ina), c. Stanisława i Stefanii Kisielowskiej; urzędniczka. W wieku 2 lat przybyła wraz z rodzi-
cami do Gorlic. Tu w 1936 ukończyła gimnazjum, a następnie seminarium nauczycielskie.  
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W tym też czasie uczęszczała na kurs sanitarny. Powołana 1 IX 1939 do służby pomocniczej  
w komendzie WFiPW w Gorlicach i skierowana jako sanitariuszka do bON „Gorlice”. Jej prze-
łożonym był por. lekarz Leopold Siewierski. W pierwszych dniach wojny pracowała w am-
bulansie sanitarnym, operującym przy granicy słowackiej. W trakcie niem. ofensywy, wraz 
z wojskiem wycofała się w kierunku wschodnim, opiekując się powierzonymi jej rannymi. 
Swój wrześniowy szlak zakończyła w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału powróciła do 
domu. W 1941 wyszła za mąż i miała 2 dzieci. Wykonywała zawód nauczycielki, a po śmierci 
męża w 1951, została urzędniczką w NBP w Gorlicach. Na emeryturę przeszła w 1978. [ZKR-
PiBWP NS, Kn 153]

KARKULA JAN, ur. 21 XII 1914, Rabka-Słone, pow. nowotarski, s. Jana i Marii Kowal-
czyk, kawaler; plut. rez., szewc. Służbę wojskową pełnił od 20 III 1936 do 14 XII 1937. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i następnie przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do 
Wieliczki. Podczas walk o Lwów dowodząc drużyną, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu V C Malschbach, skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wy-
wieziono go do przymusowych robót. [ZKRPiBWP NS, Członek honorowy, poz. 21]

KARP JAN, ur. 14 XI 1912, Kryg, pow. gorlicki, s. Stanisława i Ludwiki; strz. rez., cieśla. 
Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 15 V 1934 do służby wojskowej w plutonie łączności 53 pp. Strzelców 
Kresowych w Stryju, którą zakończył w XI 1935. Po przejściu do rez. trudnił się rolnictwem 
oraz ciesielką. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front pod Krynicę. Pod-
czas walk pod Birczą ciężko ranny, z przestrzałem klatki piersiowej i płuc, został umieszczony  
w przyfrontowym szpitalu polowym. Tam dostał się do niewoli niem. w stanie skrajnego wy-
czerpania, z powodu upływu krwi. Przeniesiony 14 IX do gorlickiego szpitala z dodatkowymi 
symptomami choroby nerek i płuc, który opuścił 7 X na prośbę rodziców i powrócił do domu. 
Przez całą okupację się leczył, a także w miarę swoich możliwości pracował na roli, co robił 
także po wojnie. W 1945 zawarł trwający 9 lat związek małżeński. Po śmierci żony w 1964 oże-
nił się ponownie i miał 1 dziecko. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
11 V 1983 i spoczywa na cmentarzu w Dominikowicach. [ZKRPiBWP NS, K 122/344; tamże, Koło 
Gorlice, Zmarli członkowie 1973-86, t. 1, poz. 96]

KARP KAROL, ur. 16 XII 1921, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki, s. Jana i Józefy 
Czerwieckiej; strz., tokarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w zawodo-
wej szkole dokształcającej, którą ukończył 21 VI 1938. Tam też należał do WFiPW. Wcielony  
w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 27 VIII 1939 bON 
„Gorlice” z przydziałem do 4 k. W dniu 1 września wyruszyłem na pozycje obronne do Mała-
stowa. Pod naciskiem nieprzyjaciela 7 września. wycofywałem się w kierunku Krosna, wcześniej 
biorąc udział w ciężkiej bitwie w Krościenku. Następnie przez Stanisławów, Delatyn, Nadwór-
ną, Worochtę dotarłem do granicy węgierskiej. Po jej przekroczeniu 20 IX został internowany  
w obozie Bük, a następnie Sárvár. Wobec chęci powrotu do domu, wywieziony w VII 1940 do 
stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd niebawem pociągiem przewieziono go do Krakowa. Tu 
27 VIII 1940 odzyskał wolność. Miesiąc później podjął naukę tokarstwa w gorlickiej fabryce 
„Glinik”. Począwszy od 20 IV 1943 był członkiem AK, gdzie pod pseud. „Czerwiński” kolpor-
tował podziemną prasę oraz brał udział w małym sabotażu. Zagrożony aresztowaniem, wstąpił 
18 VI 1944 do oddziału partyzanckiego Franciszka Paszka „Kmicica”. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej w 1945 pracował w straży przemysłowej, pilnującej swojego zakładu pracy. 13 III 
1946 uzyskał świadectwo czeladnicze w zawodzie tokarza metalowego i od tego czasu był za-
trudniony w średnim dozorze technicznym w „Gliniku”. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Za Zasługi 
dla Województwa Rzeszowskiego”. Zm. 13 XII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, K 124/963; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 468]
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KARPIARZ JÓZEF, ur. 28 II 1910, Glisne, pow. limanowski, s. Szymona i Katarzyny Ła-
buz; strz., robotnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 12 XI 1931 do służby wojskowej 
w 4 ks 1 psp, skąd po 4 miesiącach przeniesiono go do służby granicznej w 4 b. KOP „Deder-
kały”. Tam pracował w warsztacie krawieckim, skąd też 15 X 1933 odszedł do rez. Po powrocie 
do domu zajmował się rolnictwem. Związek małżeński zawarł 5 lat później. Zmob. 23 VIII 
1939 do 1 psp i skierowany do wznoszenia umocnień. Następnie poszliśmy piechotą do Stare-
go Sącza i tam byliśmy w obronie przez tydzień. Po tym okresie wcielony do samodzielnej k.,  
z którą wyruszył na front do Bielska. Dojechał jedynie do Krakowa, gdzie z powodu niemoż-
ności dotarcia do celu, wcielono go do 156 rez. pp wyładowującego się w Wieliczce. Wraz  
z nim w walkach obronnych wycofywał się przez Gdów w kierunku wschodnim. Podczas jed-
nej z nich, jednostka obsadzająca wzg. Grodzisko k. Wiśniowej, po trwającej 9 godzin bitwie, 
została rozbita. W tej sytuacji dowodzący oddziałem oficer rozkazał powrót do domu. W czasie 
okupacji pracował jako robotnik. Po jej zakończeniu był zatrudniony w Państwowym Tartaku 
Przemysłu Drzewnego w Mszanie Dolnej, skąd w 1968 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm.  
w IV kwartale 2000 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, K 1226/1547]

KARPIEL JAN, ur. 17 XII 1910, Kościelisko, pow. tatrzański, s. Kazimierza i Anny Gąsie-
nicy; strz., rolnik. 19 XI 1938 zawarł związek małżeński z Anną Skoczek i mieszkał w Koście-
lisku (nr domu 427). Zmob. 24 VIII 1939 do kckm 1 psp z którą wyruszył na front. W czasie 
odwrotu naszej armii w miejscowości Nowina koło Lwowa wraz z innymi żołnierzami przeby-
wałem w pewnym domku w celu przygotowania sobie posiłku. W pewnym momencie domek 
ten zastał ostrzelany przez artylerię niemiecką i wówczas Jan Karpiel został trafiony odłamkiem 
szrapnela w brzuch i zginął na miejscu. Było to 19 IX 1939. [APNS, 32/1189/873, SGZ, Zg 18/47; relacja 
Władysława Obrochty – cytat]

KARPIEL JÓZEF, ur. 14 III 1913, Stare Bystre, pow. nowotarski, s. Macieja i Anieli Ta-
kuśka; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w X 1935 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 
 6 miesięcy później przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd też w X 1937 odszedł do 
rez. Zmob. z końcem VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W pierwszym tygodniu 
wojny jako erkaemista zostałem ranny w lewą rękę Pocisk urwał mi palec wskazujący i uszkodził 
drugi. W Krośnie zostałem zaopatrzony i dalej brałem udział w wojnie. Przy granicy rumuńskiej 
dostałem się do niewoli niemieckiej. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł. Po 
powrocie do domu pracował na roli. Aresztowany w 1942 we własnym domu przez nowotar-
skie gestapo, za nielegalne posiadanie broni, wskutek donosu ojczyma Franciszka K. spowodo-
wanego rodzinnymi nieporozumieniami. Pomimo bicia nie przyznałem się do jej posiadania,  
a ojczyma, który przyznał się do donosu z zemsty, zastrzeliło gestapo. Po 2-miesięcznym pobycie 
w więzieniu odzyskał wolność. Wówczas też ukrywany karabin przekazał członkom podzie-
mia. W 1945 zawarł związek małżeński. Utrzymywał się z pracy na roli. W 1947 zaangażował 
się w działalność OSP w Starem Bystrem, której był komendantem do 1980. Odzn. srebrnym 
medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Zm. w XII 1995. [ZKRPiBWP NS, K 1303/1141]

KARPIEL, imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do Wyso-
wej, jako d-ca oddziału ppanc. Innych danych brak. [Relacja Józefa Dulińskiego z Siemiechowa]

KARWACZKA JAN, ur. ok. 1909, Czarny Dunajec, pow. nowotarski; strz. rez., rolnik. 
Służbę wojskową odbywał od III 1932 do X 1933 w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. In-
nych danych brak. [Świadek Józefa Magiery]

KARWAT ZYGMUNT, ur. 6 I 1920, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Stanisława 
i Marii; strz. Jako członek WFiPW zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do służby po-
mocniczej w obronie przeciwlotniczej – punkt dozorowania w Starym Sączu. Podczas walk 
po dojściu do Lwowa, odesłano go do Stanisławowa. W drodze, tuż przed osiągnięciem celu, 
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dostał się do niewoli sow. Po rozbrojeniu, jako małoletni odzyskał wolność, po czym powrócił 
do Starego Sącza. Tu też wstąpił do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej, zapewne Polskiej 
Organizacji Białego Orła „Resurectio”. Wobec groźby aresztowania opuścił 24 I 1940 miasto  
i przez Słowację, Węgry i Jugosławię, przedostał się do Francji. Po osiągnięciu celu, wcielono 
go do odtworzonej 10 Brygady Kawalerii Pancernej, w szeregach, której brał udział w kampanii 
francuskiej. Po jej zakończeniu uczył się w polskim liceum im. Cypriana Norwida w Villard-
-de-Lans, a następnie w Grenoble, gdzie związał się z tamtejszym Ruchem Oporu (Resistance). 
Na początku XII 1943 otrzymał rozkaz przedostania się do Wielkiej Brytanii. W czasie próby 
przekraczania granicy hiszpańskiej, został 15 XII 1943 zatrzymany i osadzony w więzieniu 
Saint-Michel w Tuluzie. Następnie przewieziony do obozu Camp-de-Compiègne (nr obozowy 
22833), a stamtąd 20 I 1944 do KL Buchenwald (nr obozowy 42667). Tu zakwalifikowano go
do komanda Dora. Umieszczony w podziemnym tunelu Mittelbau, gdzie pracował niewolni-
czo przy produkcji broni V-1. W obliczu postępującej ofensywy alianckiej, wraz z pozostałymi 
przy życiu więźniami, został przetransportowany 5 IV 1945 do KL Ravensbrück. Tam też 2 V 
1945 odzyskał wolność, po czym już 30 V powrócił do kraju. Z powodu wycieńczenia poddany 
był kilkutygodniowej rekonwalescencji, po której wyjechał do pracy w Kamiennej Górze. Do 
Starego Sącza powrócił w 1951. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Croix du 
combattant”. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]

KASPRZAK ANTONI, ur. 28 XII 1913, Łopuszna, pow. nowotarski, s. Marcina i Anny 
Pawłowskiej; kpr. rez., leśnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat rozpoczął pracę w nowotarskim Zarządzie 
Wodnym, przy regulacji potoku w Łopusznej. Powołany 14 III 1935 do służby wojskowej  
w 2 psp w Sanoku, skąd po 6 miesiącach (14 IX) skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po
jej ukończeniu 15 III 1936 i awansie na kpr., otrzymał przydział na stanowisko instruktora, 
szkolącego młodsze roczniki żołnierzy. Po przejściu do rez. 29 IX 1936, powrócił do pracy  
w Zarządzie Wodnym. Niespełna 2 miesiące później (10 XI), został zawezwany w szeregi WP 
i skierowany na 5-tygodniowy kurs podoficerów rezerwy odbywający się w 20 pp Kraków. 
Powołany 26 X 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, skąd po kilku dniach, w ramach operacji „Za-
olzie” wyjechał do Trzyńca. Stamtąd marszem ubezpieczonym przeszedłem na kwaterę do Ja-
błonkowa nad Olzą, a następnie 25 listopada skierowano nas do Czacy. Stamtąd wysłano nas na 
placówkę usytuowaną na tzw. Polanie Wielkiej. Po siedmiotygodniowym pełnieniu tam służby 
zostałem zluzowany przez inną jednostkę, po czym powróciłem do Nowego Sącza, a stamtąd do 
domu. Zmob. 13 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front w rejon Krynicy. Tam też był 
świadkiem zdarzenia, które miało miejsce w czasie odprawy warty. Nie zważając na krążący 
nad nimi niem. samolot obserwacyjny, prowadzący ją ppor. rez., rozpoczął z nimi ćwiczenia  
z musztry. W tym momencie nadbiegł jakiś kapitan i dobrze okantował tego podporucznika, czy 
nie widzi, że to samoloty niemieckie. Dopiero wówczas rozbiegliśmy się i poszliśmy na kwatery, 
a samoloty odleciały. Po wybuchu wojny, w walkach odwrotowych, wycofywał się w kierunku 
wschodnim. Po dojściu do Lasów Janowskich wraz z grupą 35 żołnierzy ze swojego batalio-
nu dostał się 22 IX do niewoli niem. Następnego dnia po zebraniu masy jeńców z innych 
pól bitewnych Niemcy prowadzili nas pod karabinami do Sądowej Wiszni. Tam byliśmy jeden 
dzień, po czym poszliśmy do Mościsk, a stamtąd do Przemyśla. Tam nas ulokowano w stajniach  
20 pułku artylerii. Stamtąd ruszyliśmy w godzinach wieczornych i szliśmy bez odpoczynku aż 
do Przeworska, gdzie byliśmy pod wieczór. Tam przez całą noc Niemcy trzymali nas pod gołym 
niebem podczas deszczu. W Przeworsku była cukrownia, w której znajdowało się bardzo dużo 
naszego wojska. Poszliśmy na stację kolejową, gdzie wyszedł kolejarz, który mówił po polsku żeby 
uważać, bo nadejdzie pociąg ze Lwowa., do którego wsiądziemy wszyscy. Po jego przyjeździe 
okazało się, że były to różnorakie wagony nakryte i nienakryte, do których nas władowano i za-
częto wieźć do Rzeszy. Podczas tego transportu uciekł w okolicach Krakowa Płaszowa, po czym  
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20 X 1939 powrócił do domu. Przez okres okupacji pracował w swoim gospodarstwie, a także 
był łącznikiem partyzantów sow. Po zakończeniu wojny podjął pracę w Nadleśnictwie Lasów 
Państwowych Niedzica Zamek, jako podleśniczy. 3 III 1967 przeniósł się do Nowotarskich Za-
kładów Przemysłu Skórzanego, skąd 2 III 1980 odszedł na emeryturę. Zm. w 1991 i spoczywa 
na cmentarzu w Łopusznej. [ZKRPiBWP NS, K 1156/870; świadek Stanisława Plewy]

KASPRZYCKI JÓZEF, ur. 21 V 1903, Kraków, s. Katarzyny; strz. rez., rolnik. Po ukoń-
czeniu 3 klas szkoły powszechnej, z powodu panującego ubóstwa w jego rodzinie, zmuszony 
był przerwać naukę i pójść na służbę do zamożnych rolników. Powołany w III 1924 do służby 
wojskowej w 66 Kaszubskim pp im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmnie, którą zakoń-
czył w X 1925. Po przejściu do rez. nadal pracował jako robotnik rolny. W 1927 zawarł związek 
małżeński. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w stronę 
Tylmanowej. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Sądową Wisznią, skąd po rozbi-
ciu oddziału powrócił do domu. Podczas okupacji pracował przez pewien czas przymusowo, 
w nowosądeckich Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). 
Po jej zakończeniu trudnił się rolnictwem. Zm. 5 I 1985 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. 
[ZKRPiBWP NS, K 17/411]

KASPRZYK STANISŁAW, ur. 14 II 1912, Tymbark, pow. limanowski, s. Józefa i Marii 
Smagi; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, 
którą zakończył 24 IX 1936. Zawezwany w X 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki,  
w czasie, których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 14 VIII 1939 do 1 psp, wyruszył na 
front, jako woźnica konnego taboru. Podczas walk pod Krosnem i rozbiciu oddziału, wraz  
z garstką żołnierzy został wcielony do innej jednostki. Wraz z nią wycofywał się w kierunku 
Lwowa. Po dojściu do celu skierowano ich ku południowej granicy państwa. Po jej przekro-
czeniu, internowano go 3 X w obozie Munkács. Wywieziony 30 VIII 1940 przez Niemców do 
stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a następnie stalagu V D Strasburg. Stąd z powodu kłopotów 
zdrowotnych, odesłano go 20 X 1940 do Krakowa, Po przybyciu na miejsce odzyskał wolność, 
po czym powrócił do domu. W 1943 wstąpił do BCh, gdzie służył pod pseud. „Młotek”. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. W 1946 zawarł związek małżeński i wspólnie z ż. prowadzili 
własne gospodarstwo. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 25 X 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Rupniowie. [ZKRPiBWP NS, K 22/520]

KASYŁ PIOTR, ur. w 1915, Łosie, pow. gorlicki; strz. Żołn. 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk został ranny. Przebywał w jarosławskim szpitalu. Innych danych brak. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 144]

KASZOWICZ MICHAŁ, ur. 21 IX 1913, Klęczany, pow. gorlicki, s. Mikołaja i Anny Stępko-
wicz; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy matce, pracując 
dorywczo w dworskich dobrach hrabiego Sobańskiego. Powołany 23 III 1937 do służby wojsko-
wej w 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą zakończył 28 IX 1938. Po przejściu do rez. zna-
lazł zatrudnienie w przemyśle drzewnym u żydowskiego przedsiębiorcy Gellera, mającego swój 
zakład w Gorlicach. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. 
Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł w Skawinie, po czym 
powrócił do domu. W okresie okupacji najmował się do pracy u zamożnych gospodarzy. Począw-
szy od 1949 był pracownikiem fizycznym w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty 
i Gazu w Jaśle, skąd 21 IX 1978 odszedł na emeryturę. Zm. 25 IV 1990 i spoczywa na cmentarzu  
w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, K 1046/740; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 329]

KASZOWSKI ANDRZEJ, ur. w 1898, w Krościenko n. Dunajcem; kancelista. Wybuch 
wojny zastał go na stanowisku kancelisty w placówce Straży Granicznej w Krościenku. Po wy-
buchu wojny, wraz z całą załogą placówki wycofał się górami, do Nowego Sącza, a następnie 
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dalej w kierunku wschodnim. Swój wojenny szlak zakończył w Tarnopolu. Innych danych 
brak. [Świadek Michała Lubienieckiego]

KASZTA JOACHIM, ur. w 1904, Czernica, pow. rybnicki; s. Franciszka i Antoniny Man-
drysz; ppor. rez., nauczyciel. W 1933 ż. z Anielą Kolorz, mieli 2 dzieci. W l. 1937-1939 był 
kierownikiem szkoły powszechnej w Pstrążnej w pow. rybnickim. Prawdopodobnie zmob.  
w VIII 1939 do 4 psp w Cieszynie i przekazany wraz z 2 kmarsz do OZ tegoż pułku w Nowym 
Sączu. Następnie wysłany 3 IX w ramach nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Nie jest znany jego wojenny szlak jak i działalność w czasie okupacji. Po zakończeniu wojny 
został kierownikiem szkoły w Piecach pow. rybnicki. Tam bronił ludności śląskiej przed wy-
wozem do Związku Sowieckiego. Zamordowany za tę działalność przez UB w 1947 [P1, s. 116; 
strona internetowa: katowice.naszemiasto.pl/.../431,joachim-kaszta-tuz-po-wojnie-ratowa]

KAWA PIOTR, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front w składzie 8 ks. 
Poległ 7 IX pod Libuszą. Ekshumowany w 1946 na gorlicki cmentarzu wojennym w Gliniku 
Mariampolskim. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne; Księga pochowanych, Żołnierze Września, t. 1, s. 315; 
P1, s. 131; KSp]

KAWIAK, imię nieznane, ur. w 1915, Nowy Sącz. W służbie wojskowej od 15 III 1938  
w plutonie łączności 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Podczas walk poległ w nieznanych 
okolicznościach pod Lwowem. [Relacja Jana Chramęgi]

KAWIK TADEUSZ, ur. 4 VII 1902, Grabowa k. Nowego Sącza; strz. rez., kolejarz. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Podczas walk pod Wawrzką, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XII C Wiebelsheim, a 8 X 1941 przekazany do stalagu XII A Limburg (nr jeńca 11672), skąd 
29 III 1942 przeniesiony do stalagu XII D Trier. Po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotni-
ka cywilnego wywieziono go do przymusowych prac w rolnictwie. Podczas ich wykonywania  
w 1943 poważnie zachorował. Postawiony przed komisją lekarską, która uznała go za niezdol-
nego do dalszej pracy, po czym zwolniono go do domu. Zm. 29 III 1979 i spoczywa na cmen-
tarzu komunalnym w Nowym Sączu. [Relacja syna Jana]

KĄCIK WŁADYSŁAW, ur. 20 II 1910, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Sebastiana 
i Józefy Krzysztofik; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął w IV 1933 w 8 ks 4 psp  
w Cieszynie, skąd we IX 1934 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł  
w III 1935. Powołany w VII 1939 na bezterminowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których 
wybuchła wojna. Podczas walk dostał się pod Jasłem, do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków, skąd 29 IX zbiegł i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, K33/203]

KĄCKI FELIKS, ur. 4 IV 1914, Nowy Sącz, s. Romana i Anieli Bąby; strz., malarz-lakier-
nik. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, uczył się malarstwa w prywatnym zakładzie rze-
mieślniczym, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Po jej ukończeniu podjął pracę 
jako czeladnik u sądeckiego mistrza Zemanka. Powołany 23 III 1938 do 1 psp, w czasie której 
wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na obsadę granicy w rejonie Krynica–Tylicz, 
jako taśmowy 1 kckm. Podczas walk dostał się 19 IX w okolicach Lwowa do niewoli sow. Przeka-
zany w XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w stalagu XIII A Sulzbach  
(nr jeńca 22326). Tam wcielono go do Arbeitskommando nr 201. W czasie wykonywanej pracy 
został kilkakrotnie ciężko pobity, w efekcie czego utracił słuch. Przeniesiony 15 XI 1940 do stalagu 
XXI A Schildberg, gdzie rok później (18 XII), stanął przed komisją lekarską, która orzekła o jego 
całkowitej nieprzydatność do dalszej pracy. Po powrocie do domu długo się leczył, a nawet otrzy-
mał na ten cel niem. zapomogę! Następnie dzięki pomocy kolegów i pod ich opieką, pracował 
przez całą okupację w swoim zawodzie. Po jej zakończeniu wyjechał do Kamiennej Góry, gdzie 
był rejestratorem w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym. Po powrocie na Sądecczyznę w lipcu 
1947, został zatrudniony w Przedsiębiorstwie Remontowo Konstrukcyjnym nr 9 jako malarz. Na-
stępnie w latach 1949-1952 pracował w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa, Oddział Nowy 
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Sącz, a później przez 10 lat wykonywał swój zawód w sądeckiej Spółdzielni Remontowo-Budow-
lanej. Począwszy od 1962 był pracownikiem Klęczańskich Kamieniołomów Drogowych w cha-
rakterze malarza-lakiernika. Stamtąd też w 1972 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 28 IV 1982  
i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, K132/212; Książeczka Wojskowa nr C O754825]

KĄCKI JÓZEF, ur. 28 XI 1895, Stary Sącz, tam zam., ul. Sobieskiego 53, s. Antoniego  
i Marii Cup; st. sierż. służby stałej. Jako praktykant stolarski należał do starosądeckiej Druży-
ny Bartoszowej, dowodzonej przez Jerzego Wusatowskiego. Po wybuchu I wojny, wcielono go  
13 VIII 1914 do armii austriackiej i przydzielono do flotylli statków na Dunaju na stanowisko 
sternika. Pół roku później (16 III 1915) przekazany do 20 austriackiego pp Tarnów, z którym 
wyruszył na front rosyjski pod Buczacz. Ranny 19 X 1916 w obie nogi, po czym umieszczono 
go w szpitalu w Stryju, a następnie w którejś z lecznic węgierskich. Po powrocie do zdrowia 
znalazł się ponownie w 20 pp, gdzie zastał go koniec wojny. Z chwilą powstawania WP, zgło-
sił się ochotniczo w jego szeregi i otrzymał przydział do 1 psp. Wraz z pułkiem uczestniczył  
w wojnie ukraińskiej, a następnie bolszewickiej. Po ich zakończeniu kontynuował służę  
w plutonie pionierów macierzystej jednostki. W dniu 19 XI 1932 zawarł związek małżeński  
z Marianną Bocheńską, z którą miał 2 synów. Z chwila wybuchu II wojny światowej wyruszył 
na front, dowodząc taborami. Podczas walk o Lwów został 18 IX ciężko ranny, w czasie nie-
przyjacielskiego bombardowania miasta. Po dostaniu się do niewoli niem., umieszczono go  
w przemyskim szpitalu, gdzie 2 XI zm. w skutek zapalenia płuc i postępującej gangreny. [ZKR-
PiBWP NS, Kp 24/283; SPNS, Ns IV 80/52; P1P, s. 131; APNS, SPGNS, poz. 148]

KĄDZIOŁKA ANTONI, ur. 28 I 1921, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Marii Nieć; strz., spawacz. Jako członek „Strzelca” zawezwany został z końcem VIII 1939 
do gmachu starosądeckiego „Sokoła”, gdzie wcielono go służby wojskowej w 1 k. „Stary Sącz” 
bON „Limanowa”, Z nim też wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Przeniesiony do 
Piwnicznej, gdzie brał udział w granicznych potyczkach. Podczas późniejszych walk dotarł 
do Tarnopola, skąd wycofano jego oddział w kierunku Lwowa. Tam też dostał się do niewoli 
niem., z której zbiegł. Zatrzymany w czasie drogi powrotnej do domu przez niem. patrol, po 
przejściu Sanu. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd wywieziono go transportem do 
stalagu VI D Dortmud (nr. jeńca 2128). Tam przebywał do 18 XII 1940. Wówczas to komisja 
lekarska uznała go za niezdolnego do pracy i odesłała do domu. Po zakończeniu okupacji pod-
jął pracę w ZNTK, skąd w 1967 odszedł na rentę. Zm. 26 IV 1995 i spoczywa na cmentarzu  
w Nowym Sączu-Biegonicach. [ZKRPiBWP NS, K 133/1172; świadek Władysława Śmiałka; baza danych stra-
ty.pl podaje pobyt w stalagach VI D, VI C i XXI A]

KĄDZIOŁKA EUGENIUSZ, ur. 21 VI 1922, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Stanisława 
i Marii Nieć; strz., mechanik. Ukończył szkołę powszechną, po czym w 1936 wstąpił do ZMW 
„Piast”. Wcielony 15 VI 1939 w szeregi bON „Limanowa”, gdzie przechodził przeszkolenie woj-
skowe. Zmob. 25 VIII 1939 do swojej jednostki, po czym wyruszył do miejsca koncentracji  
1 k. „Stary Sącz” w Rytrze. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front do Piwnicznej. Dwa dni 
później przewieziono nas pociągiem do Starego Sącza i z rynku autami do Łącka. Tam też mie-
liśmy pierwszą potyczkę na moście. Szybko wycofaliśmy się do Starego Sącza minując po drodze 
kamieniołom w Kadczy i zasypując szosę pod Gołkowicami. Stamtąd wycofaliśmy się na Winną 
Górę w Biegonicach i tam nasz porucznik Stanisław Pajor nie pozwolił strzelać do Niemców. 
Niebawem przyszedł rozkaz wycofania się do Grybowa przez Nawojową. Po jego minięciu, już  
w potyczce z Niemcami, dostaliśmy przed bitwą flaszki z benzyną, rzucając je pod przejeżdżające 
nieprzyjacielskie czołgi. Podczas późniejszych działań wojennych dostał się 18 IX w Tarnopo-
lu do niewoli sow. Przekazany stronie niem. i doprowadzony w kolumnie jeńców do obozu 
przejściowego Gródek Jagielloński, a następnie Przemyśl. Tam odzyskał wolność ze względu 
na młody wiek, po czym powrócił do domu. Zatrzymany 14 II 1940 podczas łapanki w No-
wym Sączu i wywieziony do przymusowych prac rolnych w Rzeszy. Podczas próby ucieczki  
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z miejsca zatrudnienia w 1943 został ujęty przez policję i osadzony w obozie karnym Dachau. 
Po 9-miesięcznym odbyciu kary, na prośbę gospodarza u którego uprzednio pracował, zo-
stał zwolniony od odbywania dalszej kary i skierowany do prac leśnych. Wolność odzyskał  
w IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Umieszczony w prowizorycznym obo-
zie na lotnisku Mannheim, gdzie zajął się pracą społeczną. Zorganizował szkołę podstawowa, 
której został dyrektorem oraz 600-osobowy hufiec dziewczęcy. Do kraju powrócił 20 X 1945 
i podjął pracę przy odbudowie mostu kolejowego w Barcicach. Od 1 III 1946 był zatrudniony 
w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1983 odszedł na emeryturę. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” i „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Zasłużony dla 
Sądecczyzny” i Tarczą Herbową Nowego Sącza. Zm. 12 IX 1989 i spoczywa na cmentarzu  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 1301/721; świadek Władysława Śmiałka]

KĄDZIOŁKA FRANCISZEK, ur. 7 VIII 1907, Mordarka, pow. limanowski, s. Francisz-
ka i Marii; strz. rez., rolnik. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Powołany 14 III 1929 do 
służby wojskowej w 3 ks 3 psp w Bielsku, którą zakończył 15 IX 1930. Zawezwany 8 VII 1933 
na 6-tygodniowe ćwiczenia rez., mające miejsce w macierzystej jednostce. Zmob. 27 VIII 1939 
do 3 ks 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. W trakcie walk dostał się we 
wsi Ulucz (pow. brzozowski) do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym na terenie 
Słowacji, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Przeniesiony do stalagu 
XIII A Bad Sulzbach, skąd 13 VII 1940 został zwolniony i po otrzymaniu statusu robotni-
ka cywilnego, skierowany do przymusowych prac drogowych w Kinderspiel (?). Po powrocie 
do kraju przez cały czas trudnił się rolnictwem. Zm. 26 VIII 1986 i spoczywa na cmentarzu  
w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, K 136/514; Książeczka Wojskowa nr A 125324; świadek Jana Więcka]

KĄDZIOŁKA JAN, ur. 5 IX 1914, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jakuba i Rozalii Lis; 
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1937-1938. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po 
czym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym z którego zbiegł i powrócił do domu. 10 XI 1941 został zaprzysiężo-
ny w szeregi BCh, gdzie używał pseud. „Góra”. Brał udział m.in. w rozbiciu niem. oddziału  
w Łukowicy (1944). Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Pochowany na cmentarzu w Li-
manowej. [ZKRPiBWP NS, K 18/116; świadek Władysława Wieczorka]

KĄDZIOŁKA JÓZEF, ur. 22 II 1909, Siekierczyna, pow. limanowski; st. strz. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk w nieznanych 
okolicznościach przekroczył granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd 
zbiegł i przedostał się do Francji. Po jej klęsce znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił 
do 1 DPanc.i został przydzielony do Batalionu Strzelców Podhalańskich w składzie 3 Brygady 
Strzelców. Zm. 31 V 1945 w wojskowym szpitalu w Haselünne i spoczywa na Cmentarzu Wo-
jennym 1 Polskiej Dywizji Pancernej w Thuine (Dolna Saksonia) (kw. IV, rząd C, gr. 7). [Ksp, 
ŻPSZZ, t. 3, s. 131; w opracowaniach – np. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie  
w latach 1939-1946, Londyn 1952, s. 54,  pojawia się data śmierci 31 V 1946]

KĄSIŃSKI FRANCISZEK, ur. 20 V 1907, Młynne, pow. limanowski, s. Jana i Małgorzaty 
Matras; kpr. rez., rolnik. Uczęszczał przez 2 lata do I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym 
Sączu, nie dokończył jej ze względów finansowych i podjął naukę stolarstwa w prywatnym 
zakładzie rzemieślniczym. Po upływie niespełna 3 lat przerwał ją, z powodu wyjazdu majstra 
do Kanady. Służbę wojskową pełnił w latach 1931-1932, po czym pracował w gospodarstwie. 
W 1937 zawarł związek małżeński. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wy-
ruszył na front w stronę Tylmanowej. Podczas walk o Lwów jego oddział został rozbity, a on 
szczęśliwie powrócił do domu. W czasie okupacji trudnił się rolnictwem. Należał również do 
AK, gdzie pod pseud. „Świerk” był d-cą drużyny. Po jej zakończeniu prowadził młyn i tartak. 
Zm. w IV 1984 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, K 12/363]
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KĘDER BRONISŁAW, ur. 1 XII 1917, Męcina, pow. limanowski, s. Piotra i Julii Pio-
trowskiej; strz., kolejarz. W służbie wojskowej od 15 III 1939 w 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front, razem z plutonem ppanc. Podczas walk, na rozkaz 
dowództwa przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Esztergom, gdzie przebywał 
do 15 V 1945. Do kraju powrócił 18 VIII 1945. [ZKRPiBWP NS, K 1062]

KĘDROŃ JAN, ur. 21 I 1921, Mordarka, pow. limanowski, s. Michała i Katarzyny Jasicy; 
strz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do szkoły zawodowej w Limanowej. Tam 
też należał do „Strzelca”. Powołany w V 1939 do ON i wysłany na przeszkolenie wojskowe. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front pod Tylmanową. Pod-
czas walk pod Krosnem dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Kraków, skąd po tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu.  
W czasie okupacji pracował w rolnictwie. Po wojnie został pracownikiem PKP. W 1952 prze-
szedł do Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Tymbarku. Tu podczas pracy miał 
ciężki wypadek, w wyniku którego odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 20 X 1991 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, K 1468/837]

KĘDROŃ KAZIMIERZ, ur. 24 III 1923, Mordarka, pow. limanowski, s. Michała i Kata-
rzyny Jasicy; strz., prac. biurowy. Jako członek „Strzelca” został 24 III 1939 wcielony do bON 
„Limanowa”, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył 
wraz z 2 k. na front w kierunku Krościenka. Podczas walk pod Krosnem, po rozbiciu oddzia-
łu, dostał się 8 IX w Jedliczu do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeńca 585), skąd w XII 1939 przewieziono go do stalagu XI B Fallingbostel. Przeniesiony  
w 1941 do stalagu V A Ludwigsburg, skąd w XII 1943 zbiegł do Szwajcarii. Po krótkotrwałym 
internowaniu przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do tamtejszego Ruchu Oporu. Na rozkaz 
przełożonych udał się do Wielkiej Brytanii i tam w III 1944 wstąpił do 1 DPanc gen. S. Maczka, 
z przydziałem do 8 k. zaopatrzenia, jako kierowca. Po powrocie do kraju w 1946 podjął pracę 
w PKP, skąd w 1983 przeszedł na emeryturę. Zm. 11 IV 1973 i spoczywa na cmentarzu w Li-
manowej. [ZKRPiBWP NS, K 26/14; Książeczka wojskowa nr A 127950; świadek Jana Florka i Stanisława Jasicy; 
baza danych straty.pl odnotowuje także pobyt w stalagu V C Offenburg]

KĘPNY ZENON, kpr. nadterminowy, orkiestrant (instrument kornet). Członek orkie-
stry 1 psp. W czasie działań wojennych przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie 
Komárom, skąd po zwolnieniu powrócił do domu w 1940. Zm. tragicznie w Krynicy, gdzie też 
spoczywa na tamtejszym cmentarzu. [Relacja Mieczysława Kurczaby]

KĘSKA JAN, ur. 20 I 1901, Słopnice, pow. limanowski, s. Franciszka i Katarzyny; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, pomagał rodzicom w gospodarstwie. 
Powołany 3 XII 1923 do służby wojskowej w 48 pp Strzelców Kresowych w Stanisławowie, 
którą zakończył 2 VII 1924. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i skierowany na przeszkolenie 
wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kie-
runku Tylmanowej. Następnie w walkach odwrotowych w kierunku wschodnim. Pod Jasłem 
na skutek silnego natarcia wroga zmuszeni zostaliśmy wycofać się na granicę węgierską, z za-
miarem jej przekroczenia. Na skutek ataku niemieckiego, odcięto nam odwrót i dostaliśmy się 
do niewoli. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11999).  1 II 1943 prze-
niesiony do stalagu X B Sandbostel, przebywał także w stalagu XXI A Schildberg. Przewie-
ziony w połowie 1943 do stalagu XVII B Krems–Gneixendorf i skierowany do pracy w po-
bliskiej fabryce – prawdop. Maschinenfabrik Heid AG w Stockerau. W czasie wykonywania 
swoich czynności, uległ w 1944 ciężkiemu wypadkowi, w wyniku czego doznał potłuczenia 
głowy i złamania ręki. Umieszczony w miejscowym szpitalu, gdzie komisja lekarska orzekła 
o jego nieprzydatności do dalszej pracy, po czym powrócił do domu. Przez całe życie trud-
nił się rolnictwem. Pochowany na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, K 152/348; SPPpR 
NS 2322; świadek Antoniego Nowaka; baza danych straty.pl podaje datę ur. 10 I 1900 i pobyt w stalagach: XVII A 



294

Kaisersteinbruch (nr jeńca 11999), 1 II 1943 przeniesiony do stalagu X B Sandbostel, także przebywał w stalagu  
XXI A Schildberg]

KĘSKA JÓZEF, pochodził ze Słopnic, pow. limanowski; plut. rez. We IX d-ca drużyny  
w bON „Limanowa”. Innych danych brak.

KĘSKA LUDWIK, ur. 23 X 1912, Słopnice, pow. limanowski, s. Andrzeja i Katarzy-
ny; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął naukę w nowosądeckim  
I Gimnazjum im. Jana Długosza, którego nie ukończył z powodu choroby, której się nabawił 
w 4 klasie. Powołany w 1933 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie. Wysłano go do szko-
ły podoficerskiej przy 21 pal w Bielsku, a po jej ukończeniu, w stopniu st. strz. powrócił do 
swojej jednostki, skąd odszedł w 1934 do rez. Zmob. 25 IX 1939 do 2 k. bON „Limanowa”  
i wyznaczony d-cą drużyny zwiadu rowerowego. Na rozkaz swoich przełożonych nie wyruszył 
na front pod Tylmanową, lecz pozostał do dyspozycji d-cy b. Wobec postępującej ofensywy 
niem., skierowany do obrony Winnej Góry k. Nowego Sącza. Podczas późniejszych walk pod 
Brzuchowicami k. Lwowa, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jaro-
sław, zbiegł z transportu kolejowego w Kłaju, po czym powrócił do domu. W 1942 po zaprzy-
siężeniu przez Jana Połomskiego, został żołn. AK, nosząc pseud. „Brzoza”. Był d–cą plutonu 
placówki POZ w Kamienicy (kryptonim „Tartak”), w stopniu kpr. Tam też awansował do stop-
nia plut. Po wojnie wstąpił w szeregi MO, gdzie jego oddział desygnowano do utrzymania po-
rządku i ochrony mienia. Następnie od VI 1945 został pracownikiem Zarządu „Samopomocy 
Chłopskiej”. W 1949 zawarł związek małżeński, po czym objął gospodarstwo rodziców. Rok 
później został przewodniczącym GRN w Tymbarku, a w 1952 sekretarzem GRN w Słopnicach, 
którą to funkcję pełnił do 1972. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, odznaką: „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Krakowskiego”. Zmarł 11 V 1979 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS,  
K 111/81; tamże, Materiały historyczne, t.56; świadek Piotra Franczaka]

KIEBLESZ PIOTR, ur. 22 II 1913, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Hawron; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 15 V 1936 do służby wojskowej w 1 psp, skąd 12 XII 1937 prze-
szedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front w okoli-
ce Grybowa. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu od-
działu, powrócił do domu. Po przybyciu do Tylicza zawarł związek małżeński i przez całą oku-
pację pracował jako rolnik. Po jej zakończeniu pracował od 1945 w krynickim Państwowym 
Ośrodku Maszynowym, a następnie w Urzędzie Gminy Tylicz na stanowisku konserwatora 
wodociągów. Stamtąd też 16 XII 1977 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Zasłużony dla 
Pożarnictwa” i odznaką „Za Zasługi dla woj. Nowosądeckiego”. Zm. 5 IX 1990 i spoczywa na 
cmentarzu w Tyliczu. [ZKRPiBWP NS, K 1047/787]

KIEKLAK JAN, ur. 28 V 1902, Krynica, pow. nowosądecki; s. Tomasza i Pauliny Chylak; 
st. strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-1926. W obliczu zbliżającej się wojny, wstą-
pił ochotniczo w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się 22 IX we Lwowie do niewoli niem. Wywieziony do 
stalagu II C Greifswald (nr jeńca 303), skąd 22 VI 1940 został zwolniony do robót cywilnych 
i skierowany do pracy przymusowej w Trasunstow po. Anklam, gdzie przebywał do 1945. Po 
powrocie do kraju 17 VII 1945 podjął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko-
wym Krynica. W ramach akcji „Wisła”, jako Łemko, został wysiedlony do m. Zabór k. Zielonej 
Góry, skąd bez zezwolenia powrócił do Krynicy, gdzie zamieszkał. [SPPpIIIRz 98; Monitor Polski 
1948.17.66: Na wniosek Ministra Komunikacji, za ofiarną i wydajną pracę przy odbudowie tunelu kolejowego w Że-
giestowie został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi.]

KIEŁBASA ANTONI, ur. w 1910, Jastrzębia, pow. tarnowski, s. Franciszka i Zofii; strz.
rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, podjął naukę w tarnowskim gimnazjum im. 
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Brodzińskiego, którą ukończył po 3 latach i odbywał w latach 1926-1929 praktykę kierowniczą  
w mleczarni. Następnie był pracownikiem mleczarni w Jastrzębi. Powołany 15 III 1931 do służ-
by wojskowej, którą zakończył po 18 miesiącach. Po powrocie do domu pracował w gospodar-
stwie rodziców. 10 XI 1936 zawarł związek małżeński i zamieszkał w Lipnicy. W okresie od  
15 IX  do 30 X 1938 odbywał ćwiczenia rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
503 k. 55 b. asystencyjnego, z którą wyruszył na front do Krakowa-Kobierzyna. Podczas walk, 
jego karabin i plecak niósł Leon Kantor. Jako łącznik między batalionem a pułkiem w Tomaszowie 
Lubelskim oddzielił się od batalionu i udał się do dowództwa pułku. Podczas nieobecności mojej 
batalion mój wraz z innymi oddziałami stoczył z Niemcami bardzo krwawą bitwę. Gdy wróciłem 
moja jednostka była już rozbita. Niemcy nas otoczyli i wzięli do niewoli, poczym zawieźli do Łań-
cuta do obozu. Po 4-tygodniowym pobycie, zastał wraz z innymi jeńcami wysłany transportem 
kolejowym do Rzeszy, z którego zbiegł w okolicach Krakowa. Po powrocie do domu wstąpił 
do BCh, gdzie był w gromadzkiej trójce „Lasu”. Aresztowany 3 V 1942, wraz z trzema inny-
mi mieszkańcami Lipnicy Wielkiej, pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji  
i umieszczony w nowosądeckim więzieniu. Tu poddany został wielogodzinnym przesłuchaniom 
i torturom między innymi przez H. Hamanna (w latach 60. był świadkiem oskarżenia na jego 
procesie), podczas których nie wydał nikogo. Odesłany do Tarnowa, a stamtąd wywieziono go 
16 XI 1943 do KL Pustkow. Po zwolnieniu 16 VII 1944 powrócił do domu. Tu został 26 IV 1945 
sołtysem Lipnicy Wielkiej. Od 1955 był przewodniczącym tamtejszej GRN. Urząd ten pełnił 
do 1969. Odzn. Złotym Krzyżem Zasługi. Zm. 28 III 1972 i spoczywa na cmentarzu w Lipnicy 
Wielkiej. [SGCięż, Zg 6/16; relacja Mieczysława Kiełbasy; APNS, GRN Lipnica W., akta osobowe sołtysów]

KIEŁBASA EMIL, ur. 1903, Ptaszkowa, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Zmob.  
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Kry-
nicy. Podczas walk poległ w bliżej nieznanym miejscu i czasie. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne 
t. 53; [P1P, s. 131, poz. 27; KSp]

KIEŁBASA JAN, ur. 9 IV 1900, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Protazego i Marii 
Michalik; st. sierż. służby stałej. Podczas I wojny światowej od jesieni 1917 był w 20 (galicyj-
skim) pp. Wstąpił do 1 psp w XI 1918. Walczył na froncie ukraińskim w 1919 i przeciwko 
bolszewickiej Rosji w 1920. Po wojnie w 1 psp jako podoficer zawodowy. Działał w Związku 
Strzeleckim. Od 1937 należał do „Zwiazku Organizacji Wolność i Uczestników Walk o Nie-
podległość w formacjach byłej armii austriackiej”. Mianowany rozkazem DOK nr 5 podofi-
cerem mundurowym na odbywającym się w dniach od 24 VI do 11 VII 1938 obozie WFiPW 
w Starym Sączu. We IX 1939 szef 2 k. w bON „Nowy Sącz” „Grybów”, z którym wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy. Dostał się do niewoli niem. pod Lwowem. Zwolniony, wrócił 
do domu. Utrzymywał się ze stolarstwa, ale jednocześnie zaangażował się w kolportaż prasy 
podziemnej i należał do ZWZ. W III 1941 został aresztowany przez gestapo i zesłany do KL 
Auschwitz transportem 5 IV 1941 (numer obozowy 11518), skąd został przewieziony do 
więzienia w Tarnowie, gdzie kontynuowano śledztwo w sprawie przynależności do ZWZ. 
Nie wydał nikogo i 14 III 1942 został w Tarnowie rozstrzelany. Odzn. Krzyż Walecznych, 
„Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921” i „Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodle-
głości”. [ZIW NS, Materiały historyczne; relacja Stanisława Oleksińskiego i Jana Dziedziaka; APK, Przysposobie-
nie wojskowe, syg. UWKr 129. S. 419; KSp; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodle-
głości 1918-1922, s. 706; Księga pamięci..., t. 1, s. 476 i 522]

KIEŁBASA JAN, ur. 18 X 1912, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Ignacego i Marii Mi-
chalik; st. strz. rez. Ukończył szkołę powszechną. Powołany we IX 1933 do służby wojskowej 
w 4 psp w Cieszynie, skąd po wstępnym przeszkoleniu przekazano go do kckm 26 b. KOP 
„Żytyń”. Po przejściu do rez. we IX 1935 pracował w PKP. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia 
wojskowe do 1 psp, które odbywały się w Czarnym Dunajcu, a następnie w Równem. Po ich 
ukończeniu brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp z przydziałem do 
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pocztu d-cy, jako obserwator oceniacz odległości w kckm. Skierowano nas do Tylicza, gdzie 
stawialiśmy opór nieprzyjacielowi przez jeden dzień, a potem na rozkaz dowódcy wycofaliśmy się 
pod Krynicę. Zostaliśmy zbombardowani i otoczeni. Z potyczki wyszło nas zaledwie 7 z CKM-u. 
Jako niedobitek dostałem się do kompani strzeleckiej, z którą dotarliśmy pod Lwów, który stawiał 
opór. Mieliśmy rozkaz przeciąć pierścień okrążenia i wzmocnić obronę. W lasach koło Lwowa 
zeszła się ogromna liczba wojska. Nie zdążyliśmy wykonać zadania, gdyż wraz z innymi zostali-
śmy zbombardowani i zdziesiątkowani. Tam też dostałem się do niewoli niemieckiej. Osadzony 
w obozie przejściowym Łańcut, skąd po tygodniu został wysłany transportem w kierunku 
Rzeszy. W czasie jazdy zbiegł z wagonu za Krakowem, po czym powrócił do domu. Pod-
czas okupacji pracował jako woźnica wożący drzewo z lasu. Po jej zakończeniu podjął pracę  
w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1969 odszedł na emeryturę. Zm. w VI 
1993 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, K 1179/1080]

KIEŁBASA JÓZEF, ur. 16 IX 1913, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Marii Kiełbasy; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1937 do służby wojskowej  
w 5 ks 1 psp, którą zakończył 15 X 1938. Zmob. 22 VIII 1939 do macierzystej jednostki  
i przydzielony do oddziału pilnującego mostu drogowego pod nowosądeckim zamkiem. Po 
decyzji dowództwa o opuszczeniu miasta, wraz z kolegami wycofał się do Grybowa, a następ-
nie do Stróż. Stąd koleją przetransportowano go do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu 
na miejsce, wykonując rozkaz przełożonych, rozpoczął marsz w kierunku południowej gra-
nicy państwa. W jego trakcie oddział ten rozformowano, rozpuszczając ludzi do domu. W tej 
sytuacji podjął próbę powrotu do domu. W czasie przekraczania Sanu został zatrzymany przez 
Niemców i osadzony w jenieckim obozie przejściowym Sanok. Po ucieczce z niego w X 1939, 
powrócił do Królowej Polskiej. Podczas okupacji pracował w kamieniołomie w Kamionce 
Wielkiej, a następnie w Barcicach. Pod jej koniec skierowano go do przymusowych robót przy 
kopaniu okopów. Po wkroczeniu wojsk sow. przystąpił do prac nad przywróceniem transportu 
kolejowego, budując prowizoryczny objazd w Kamionce Wielkiej. Następnie już jako strażnik 
kolejowy, strzegł go przed sabotażystami. Począwszy od jesieni 1945 pracował jako robotnik 
przy odbudowie zniszczonego tunelu w Kamionce Wielkiej. Po ich zakończeniu w 1948 został 
zatrudniony w Odcinku Drogowym PKP, skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Zm. w III 1987  
i spoczywa na cmentarzu w Królowej Polskiej. [ZKRPiBWP NS, K 1372/553]

KIEŁBASA KAZIMIERZ, ur. 29 I 1902, Mystków, pow. nowosądecki, zam w Starej Wsi, 
s. Jakuba i Marii Poręby, ż. Stanisława Ogórek; strz. rez. Zmob. 26 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas wrześniowej bitwy 
pod Wawrzką ranny w pierś i nogę dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Bar-
diowie gdzie zm. [SGGrybów, Zg 3/46 i Sp 29/47]

KIEŁBASA WOJCIECH, zam. w Mszalnicy, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. In-
nych danych brak. [świadek Wawrzyńca Ogórka]

KIERC IGNACY, ur. 20 IV 1914, Chełmiec Polski, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Gwardyjska 59, kawaler; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojen-
nych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Innych danych brak. [APNS, 
AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1256]

KITA JÓZEF, ur. ok. 1908, Czarny Dunajec, pow. nowotarski; kpr. rez., rolnik. Służbę 
wojskową pełnił od X 1931 w 1 psp, jako goniec pułkowy. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, jako 
goniec. Innych danych brak. [Świadek Józefa Magiery]

KITA JÓZEF, zam. w Krościenku n Dunajcem, pow. nowotarski; strz. rez. Zmob. 10 VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się w nieznanych oko-
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licznościach do niewoli sow. Przekazany w XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem.  
i osadzony w stalagu XII A Limburg. Innych danych brak. [Świadek Karola Biela]

KITA KAROL, ur. 24 XI 1906, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Marcina 
i Katarzyny; kpr. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 18 III 1928 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył 16 IX 1929. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. Podczas działań 
wojennych dostał się w Buczaczu, w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Przebywał  
w obozie Wołoczyska, a następnie obozie Oranki. Przekazany w XI 1939 w drodze wymiany 
jeńców stronie niem. i osadzony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13929). Następnie prze-
bywał w stalagach: IX C Bad Sulza, od 31 I 1942 w V D Strasburg, a od 8 V 1942 w V C Mal-
schbach. Po ucieczce z tego ostatniego w II 1943, wstąpił do VII Armii USA. W jej szeregach 
walczył do zakończenia wojny, po czym uczestniczył w okupacji Strasburga. Do kraju powró-
cił w VIII 1945. Odzn. medalami: „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w woj-
nie obronnej 1939” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 11 XI 1986 i spoczywa na cmentarzu  
w Krościenku. [ZKRPiBWP NS, K 179/524; świadek Stanisława Cichonia, Stanisława Dydy, Adama Łuczkowicza, 
Józefa Malika, Józefa Maśnicy, Wojciecha Ptaszka]

KITA STEFAN, ur. 22 II 1915, Łęki, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Mleczko; kpr., 
gajowy. Ukończył szkołę powszechną w Michalczowej. W wieku 11 lat zmarli mu rodzice  
i aby zarobić na życie, musiał pracować u zamożnych gospodarzy. 4 lata później znalazł zatrud-
nienie u krakowskiego ogrodnika, gdzie przepracował 4 lata. Powołany 19 III 1938 do służby 
wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej zakończeniu pozostał w pułku 
na stanowisku d-cy drużyny. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front w okolice Krynicy. 
Podczas działań wojennych, jego oddział został rozbity w okolicach Sanoka. Wtedy wspólnie 
z kilkoma kolegami nie chcąc iść do niewoli, uciekliśmy w las. Nie mając czym się bronić każdy 
na swoją rękę postanowił powrócić do domu. W czasie okupacji pracował jako robotnik przy 
budowie zapory wodnej w Rożnowie. Zaprzysiężony w XII 1940 przez S. Sieradzkiego pseud. 
„Dąb” do SL „Roch” (późń. BCh), gdzie nosił pseud. „Kot”. Wykonując rozkaz przełożonych, 
zorganizował na terenie swojej miejscowości drużynę, prowadząc z nią ćwiczenia wojskowe. 
Na mocy porozumienia konspiracyjnych organizacji, dowodzony przez niego oddział wcielo-
no w 1944 w szeregi AK. Po zakończeniu wojny pracował jako robotnik leśny, następnie gajo-
wy i wreszcie leśniczy w Lasach Państwowych. Stamtąd też 31 X 1972 przeszedł na emeryturę. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 6 IX 1986 i spoczywa na cmentarzu 
w Łososinie Dolnej. [SPNS, Kp 934/66; ZKRPiBWR NS, K 179/524]

KLAG JÓZEF, ur. 1 II 1910, Świdnik, pow. limanowski, s. Tomasza i Marii Kotas; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 5 IV 1932 do służby wojskowej 2 ks 1 psp, skąd po 5 mie-
siącach przeniesiono go do plutonu łączności. Tam zdobył specjalność kablowego, po czym  
10 IX 1933 przeszedł do rez. Zmob. 16 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył 
na front wraz z plutonem łączności, jako kablowy. W czasie działań wojennych w niezna-
nych okolicznościach przekroczył 17 IX granicę węgierską. Osadzony w obozie Siegendorf 
(węg. Cinfalva), skąd zbiegł i w 1940 powrócił do Świdnika. Podczas okupacji dorywczo 
pracował w tamtejszym dworze. Przyjęty w 1941 przez Stanisława Waśkę pseud. „San” do 
BCh, gdzie pod pseud. „Klucz” brał czynny udział z bronią w ręku w akcjach partyzanc-
kich. Uczestniczył między innymi w rozbiciu magazynu zbożowego w Łukowicy (XII 1943), 
oraz likwidacji żołnierzy niem. w Stroniu. Począwszy od I 1945 jako pracownik Zarządu 
Wodnego, zwoził drewno z okolicznych lasów do Nowego Sącza. Służyło ono do budowy 
dwóch mostów, stawianych przez wojska sow. Później był zatrudniony w przedsiębiorstwie 
drogowym. Zm. 15 II 1995 i spoczywa na cmentarzu w Świdniku. [ZKRPiBWP NS, K 186/1082; 
Książeczka wojskowa nr C 0762707]
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KLAMERUS FRANCISZEK, ur. 21 VII 1907, Łopuszna, pow. nowotarski, s. Jakuba  
i Katarzyny Waksmundzkiej; strz. rez., rolnik. W wieku 7 lat zmarł mu ojciec i ciężar wycho-
wania dzieci spadł na matkę. Dzięki niej zdobył wykształcenie podstawowe. Członek ZMW 
RP „Wici” od 1928. Powołany w 1930 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po 5 miesiącach prze-
niesiono go do 26 b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez. w 1932, pracował w rolnictwie, wstąpił 
do SL. Zmob. 23 VIII 1939 do 2 plutonu 2 ks 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice 
Grybowa. Swój udział w wojnie zakończył w Gródku Jagiellońskim, skąd po rozbiciu oddziału 
powrócił do domu. W latach okupacji w konspiracji był łącznikiem w organizacji przerzutów 
przez granicę polsko-słowacką, następnie w „Konfederacji Tatrzańskiej”. W 1943 został wy-
brany wójtem Łopusznej, co ułatwiło mu współpracę z polskim podziemiem oraz partyzantką 
sow. płk. Zołotara. Po wojnie w gm. Łopuszna pełnił m.in. funkcje: w latach 1945-1950 – wój-
ta; 1946-1955 – prezesa Zw. SCh; od 1969 prezesa kółka rolniczego. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, Kn 125]

KLARYŃSKI JAN, ur. 22 X 1900, Szalowa, pow. gorlicki, s. Józefa i Wiktorii; strz. rez., 
rolnik. Od 3 roku życia wychowywała go obca rodzina, ze względu na ubóstwo panujące  
w jego wielodzietnej rodzinie. Od najmłodszych lat był związany z rolnictwem. Powołany  
w 1918 do służby wojskowej w 49 Huculskim pp. stacjonującym w Kołomyi, z którym brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przejściu do rez. w 1921, zawarł związek małżeński 
z Anną Apriasz i zamieszkał w Wojnarowej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk o to miasto ran-
ny, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, gdzie  
w wyniku wcześniej odniesionej kontuzji niepokojąco spuchły mu nogi. Skierowany przez le-
karza do tamtejszego szpitalika, gdzie poddano go leczeniu. Jednak ono nie dało pozytywnych 
wyników z powodu braku potrzebnych leków. W tej sytuacji przewieziono go do Tarnowa 
i tam zmuszano mnie do amputacji prawej nogi. Ponieważ nie zgadzałem się, więc odesłano 
mnie ponownie do Krakowa, gdzie przebywałem przez miesiąc. Wobec poprawy stanu zdrowia 
zwolniono go 18 XII 1939 z lazaretu i odesłano do domu. Przez okres okupacji, a także w la-
tach późniejszych w miarę swoich możliwości pracował na roli. Zm. 30 III 1979 i spoczywa na 
cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, K 307/82]

KLASURA WŁADYSŁAW STANISŁAW, ur. 24 I 1902, Bierzwienna Długa, pow. kol-
ski, woj. wielkopolskie, s. Antoniego i Franciszki Czupryńska; ppor. rez., pracownik PZU. 
28 VI 1931 zawarł związek małżeński z Eleonorą Lebdą. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. bON 
„Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej, jako z-ca jej d-cy. Podczas 
walk pod Kadczą przy próbie wydostania się z okrążenia, został ciężko ranny. Umieszczony 
w nowosądeckim szpitalu, skąd ewakuowano go do Jarosławia, gdzie zm. [ZIW NS, Materiały 
historyczne; GSk, s. 172; P1P, s. 129, poz. 5; KSp; SGL, Zg 155/46; ZIW NS, Materiały historyczne; Ksp, ŻW, t. 1a, 
s. 360]

KLEHR MARIAN, ur. 12 V 1904, Stryj, s. Rudolfa i Karoliny Środzińskiej; strz. rez. 
Ukończył szkołę średnią. Był pracownikiem Sądu Grodzkiego w Nowym Sączu. 26 XII 1937 
zawarł związek małżeński z Władysławą Stasiak, z którą miał 1 dziecko. Zmob. 28 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, jako 
d-ca taborów. Podczas walk w Lasach Janowskich raniony odłamkiem bomby w lewą nogę, do-
stał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 2 XI zabrano go do 
szpitala PCK w Łańcucie, który opuścił 10 XII 1939. Po powrocie, zam. w Gołkowicach, gdzie 
wstąpił do ZWZ i pod pseud. „Gil” był „piątkowym”. Aresztowany w VI 1940 przez gestapo 
i osadzony na 2 tygodnie w nowosądeckim więzieniu. Zwolniony z powodu braku dowodów 
winy, powrócił do pracy konspiracyjnej. Ponownie aresztowany 10 IV 1942 za wywrotową 
działalność i umieszczony w nowosądeckim więzieniu, skąd 16 V 1942 przewieziono go do 
Tarnowa, a 15 VI 1942 do KL Auschwitz (nr obozowy 39490). Przeniesiony 12 III 1943 do KL 
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Buchenwald (nr obozowy 11548), gdzie doczekał wolności. Do kraju powrócił w VII 1945. 
Przez wiele lat był prezesem koął ZBOWiD w Starym Sączu. Zm. 16 VI 1973 i spoczywa na 
cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Kp ; APK, PCK 19, Lista...szpital Łańcut, poz. 209; świadek 
Mieczysława Krzywdzińskiego]

KLEINAHLER MENACHEN, ur. 11 VIII 1901, Brzesko, zam. w Nowym Sączu, Rynek 
7, żonaty, miał 4 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony prawdopodobnie 
do kmarsz, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, 
s. 1253]

KLESSA PIOTR, ur. w 1917, Bydgoszcz, tam zam., ul. Bociania 35; strz. Żołn. służby 
stałej w 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk został ranny i przebywał do 21 X  
w jarosławskim szpitalu. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 143]

KLIKUSZOWIAN ANDRZEJ, ur. 15 XI 1910, Białka Tatrzańska, pow. tatrzański, s. An-
drzeja i Anny Kałafut; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
w domu, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1932 do służby wojskowej  
w 1 k. granicznej KOP „Malinów”, strażnica Zakoty (pow. zdołbunowski), skąd 12.03 1934 od-
szedł do rez. Po powrocie do Białki Tatrzańskiej zawarł związek małżeński z Wiktorią Chrobak 
i rozpoczął samodzielne gospodarowanie. Zawezwany 18 VII 1939 na miesięczne ćwiczenia 
rez. do 1 psp, po ukończeniu których powrócił do domu. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 plutonu  
2 ks 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas późniejszych walk dostał 
się 19 IX pod Jaworowem do niewoli niem, Osadzony w stalagu IVA Elsterhorst (nr jeńca 
7032), gdzie został pobity przez żołnierza niem. Po operacji wyrostka oraz stłuczeniu prawej 
kości biodrowej, przeniesiono go 29 I 1941 do stalagu XXI A Schildberg, a następnie 21 II 1941 
zwolniono z obozu. Po powrocie do domu zmuszony był do dalszego leczenia i w miarę swoich 
możliwości pracował na roli. W 1943 wstąpił w szeregi AK. Wobec kalectwa spowodowanego 
obozowymi przeżyciami (poruszał się o kulach), przekazał notarialnie 4 I 1977 swoje gospo-
darstwo o pow. 1,32 ha sąsiadowi Janowi Gąsienicy. Zm. 17 VI 1994. [ZKRPiBWP NS, K 201/1018; 
świadek Filipa Topora]

KLIMCZAK JÓZEF, ur. 29 III 1916, Homrzyska, pow. nowosądecki, s. Grzegorza i Marii 
Lelito; st. strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował sezonowo w lasach 
hr. Stadnickiego. Powołany 5 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp. Tuż przed rozpoczęciem 
wojny wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Stąd przemaszerował z oddziałem do 
Marcinkowic, a następnie pociągiem, udał się do Limanowej, skąd wycofał się 4 IX do Nowego 
Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk o Przemyśl, dostał się do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jasło, a następnie Gorlice, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. W okresie okupacji jako pracownik leśny, wstąpił w 1943 w szeregi BCh, używa-
jąc pseud. „Miernik”. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy w Nadleśnictwie Nawojowa.  
W 1949 zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bogdańską. W 1958 przeszedł do nowosądec-
kiego Rejonu Dróg Publicznych, a następnie od 2 I 1963 był pracownikiem Zakładu Przemysłu 
Drzewnego w Nawojowej. Stamtąd też 16 VI 1975 odszedł na emeryturę. Zm. 21 I 1995 i spo-
czywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, K 1339/1422; relacja córki Łucji Kucharskiej]

KLIMCZAK MARIAN ALOJZY, ur. 16 VII 1898, Zaleszczyki, s. Alojzego i Wandy Tur-
kowskiej; por. rez. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Samborze z 1917. W czasie  
I wojny światowej służył w austriackim 77 pp w Jarosławiu, a następnie austriackim 124 pap, 
stacjonującym na Węgrzech. Po zakończeniu wojny wstąpił w XI 1918 w szeregi WP, gdzie był 
oficerem gospodarczym i prowiantowym w garnizonie Tarnów, a następnie Bochnia. Ppor. 
mianowany w 1919. Z powodu słabego zdrowia nie brał udział w walkach w latach 1918-1920. 
Po przeniesieniu do rez. w 1921 mieszkał w Tarnowie, gdzie pracował w banku. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, w stopniu por., a następnie w ramach nadwyżek kadrowych przekazany do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Prawdopodobnie wykonując rozkaz przejścia na Węgry, dostał się  
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w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, skąd został w IV 1940 wywie-
ziony przez NKWD do Charkowa i tam rozstrzelany. [Księga pochowanych..., Polscy jeńcy wojenni  
i internowani. T. 5, s. 173; P1P, s. 134; GNLK, s. 148]

KLIMCZAK STANISŁAW, ur. 6 III 1916, Barnowiec, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Nosal; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 18 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp. Z nastaniem wojny 
wyruszył na front. W czasie wrześniowych wydarzeń, dostał się w nieznanych okolicznościach 
pod Hordenką, do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, a następnie Kozielsk skąd 
3 XI 1939 przewieziono go do Brześcia Litewskiego. Tu w drodze wymiany jeńców przekazano 
go stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 23404), przydzielony 
do komanda w Beringstadt, skąd 22 X 1941 po zwolnieniu z obozu i przeniesieniu na status 
robotnika cywilnego, został skierowany do przymusowych prac rolnych do dyspozycji urzędu 
pracy Rendsburg. W czasie ich wykonywania poważnie zachorował. Postawiony 30 XI 1943 
przed komisją lekarską, która orzekła o jego nieprzydatności do dalszej pracy, po czym wrócił 
do domu. Tu pracował w lasach hr. Stadnickiego. Po zakończeniu okupacji objął połemkow-
skie gospodarstwo rolne, na którym pracował do 1975. Zm. w VIII 1984 i spoczywa na cmen-
tarzu w Łabowej. [ZKRPiBWP NS, K 1028/382; świadek Ludwika Brotonia]

KLIMCZAK WOJCIECH, ur. 2 XII 1907, Czaczów, pow. nowosądecki, s. Józefa i Ku-
negundy Zaczyk; st. szer. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 23 X 1929 do służby wojskowej w 1 psp, 
skąd 16 III 1930 przeniesiono go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu 
do rez. 15 IX 1931, trudnił się rolnictwem. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk w Lasach Janow-
skich, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Zakrzówek, po 
czym na prośbę rodziny zwolniono go do domu z końcem X 1939. W czasie okupacji pracował  
w rolnictwie. Począwszy od 1970 był zatrudniony w cegielni Zawada. Zm. w V 1992 i spoczy-
wa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, K 201/1018]

KLIMEK JAN, ur. 17 VII 1913, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny Kiełba-
sy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 25 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, z której jednak zo-
stał zwolniony po 9 miesiącach, na podstawie orzeczenia lekarskiego. Po przejściu do rez. był 
dwukrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, raz do ks, a na-
stępnie do plutonu art., jako celowniczy działa. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, jako d-ca drużyny. Podczas 
walk w Szreniawie ranny, dostał się 20 IX do niewoli niem. Przetrzymywany tam w warunkach 
polowych pod gołym niebem przez 3 dni, po czym przeprowadzono go do obozu przejścio-
wego w Łańcucie, celem wywiezienia do stalagu. Podczas transportu kolejowego jeńców do 
Rzeszy, wraz z 5 innymi żołnierzami, podjął nocną próbę ucieczki za Krakowem. Zakończy-
ła się ona powodzeniem, choć 2 z nich poległo od strzałów eskorty. Po przybyciu do domu, 
przez okres okupacji pracował w gospodarstwie rodziców. Po jej zakończeniu pracował na roli.  
1 VII 1964 został pracownikiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu, skąd 
w 1977 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
w II kwartale 1997 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, K 890/1257]

KLIMEK PIOTR, ur. 23 VI 1908, Zarzecze, pow. nowosądecki, s. Michała i Anastazji Ła-
zarz; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w 1929 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po półrocz-
nym pobycie przekazano go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 
w 1931 pracował w gospodarstwie swojego brata. W 1935 po zawarciu związku małżeńskiego, 
otrzymał od niego połowę gospodarstwa, na którym pracował wraz z ż. W odpowiedzi na 
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apel mobilizacyjny zgłosił się 1 IX 1939 do RKU, gdzie otrzymał przydział do bON „Limano-
wa”. Wraz z nim wyruszył na front pod Tylmanową. Swój udział w wojnie obronnej zakończył  
w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez cały okres okupacji 
pracował na roli. W odwecie za wzmożoną działalność partyzancką, został 16 I 1945 aresz-
towany przez wycofujących się oddziały niem. Umieszczony wraz z 42 innymi zakładnika-
mi w stajni Franciszka Konopki w Zabrzeży, skąd 24 I 1945 uwolnił go leśny oddział. Zm.  
28 VIII 1985 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, K 212/453]

KLIMEK STANISŁAW, ur. w 1903, zam. w Nowym Sączu, ul. Zdrojowa 61, s. Józefa  
i Anny; st. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na wojnę. Podczas walk dostał 
się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Kra-
ków-Dąbie, gdzie prawdopodobnie zachorował, bowiem przebywał w tamtejszym szpitalu św. 
Łazarza. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista...szpital św. Łazarza Kraków]

KLIMEK WŁADYSŁAW, ur. 15 V 1916, Brzana, pow. Gorlice, s. Franciszka i Tekli Job; 
strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 27 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp i przydzielony do druży-
ny straży pożarnej. W chwili wybuchu wojny, wyruszył na front do Śnietnicy, jako kompanijny 
łącznik. Podczas walk pod Przemyślem, doszło do walki na bagnety, w czasie której dostał 
się do niewoli niem. Po ucieczce z obozu przejściowego powrócił do domu końcem XI 1939.  
W czasie okupacji zajmował się rolnictwem. Od 1949 był pracownikiem Przedsiębiorstwa 
Państwowego Remonty Kolejowe, skąd w 1955 przeszedł do Nowosądeckiego Przedsiębior-
stwa Budowlanego. Stamtąd też w 1976 odszedł na emeryturę. Był mężem Zofii Zych, z którą 
miał 5 dzieci. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. 
[ZKRPiBWP NS, K 1315]

KLIMKOWICZ, imię nieznane, por. rez. W czasie działań wojennych 1939 walczył  
w plutonie ppanc 1 psp. Innych danych brak. [ZIW NS, Materiały historyczne; KSp, s. 218]

KLIMOWSKI JÓZEF, pochodził z Poręby Wielkiej, pow. limanowski; szer. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk w oko-
licach Jasła dostał się do niewoli niem. [świadek Władysława Kacika]

KLIMOWSKI STANISŁAW, ur. 12 XI 1908, Czarny Dunajec, pow. nowotarski, s. Józefa 
i Anny Babel; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył 30 IX 1931. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński, równocześnie pracując 
jako rolnik. Zmob. 28 IX 1939 do macierzystej jednostki i przekazany wraz z nadwyżkami 
kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, wysłany wraz z oddziałem 
wojska ku południowej granicy kraju, celem wzmocnienia strażnic SG. W obliczu trudnej 
sytuacji militarnej, rozkazano im przedostać się na Węgry. Jednak polecenia tego nie wykonał 
z powodu zamknięcia kordonem granicy przez wojska sow. W tej sytuacji przekroczył San, 
gdzie zastała go kapitulacja wojsk polskich. Następnie w cywilnym ubraniu, powrócił w X 1939 
do domu. W czasie okupacji pracował w rolnictwie. W 1948 wybrano go sołtysem, a następ-
nie do 1956 był przewodniczącym GRN w Czarnym Dunajcu. Później przez 13 lat pracował  
w Zarządzie Lasów w Witowie. Zm. w XII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Dunaj-
cu. [ZKRPiBWP NS, K 1188/1044]

KLINGER JUDA, ur. 2 VIII 1899, Nowym Sączu, tam zam., ul. Romanowskiego 9, żona-
ty, miał 3 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do bw. Podczas walk dostał 
się do niewoli niem. Z bliżej nieznanych powodów został z niej zwolniony, po czym 16 II 1940 
powrócił do domu. Jego dalsze losy są nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1253]

KLUSKA JAN, strz., pochodzący z Piwnicznej pow. nowosądecki. We IX 1939 żołnierz 
samodzielnej kompani CKM w 1 psp, z którą wyruszył na front w kierunku Bielska. [Świadek 
Piotra Kluski]
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KLUSKA JÓZEF, ur. 22 III 1922, Glinik Zaborowski, pow. strzyżowski, woj. podkar-
packie, s. Marcina i Agaty Nazimek; strz., ślusarz. 5 V 1937 rozpoczął ochotniczo naukę gry 
na instrumencie w orkiestrze 1 psp. Jako elew w 1938 wraz z pułkiem przebywał w Trzyńcu,  
w ramach operacji „Zaolzie”. Po powrocie do Nowego Sącza w II 1939 zatrudniono go dodat-
kowo do pracy w magazynach jednostki. Gdy w VIII 1939 ogłoszono utajnioną mobilizację, 
jako goniec roznosił karty mobilizacyjne. Z chwilą wybuchu wojny został wcielony do 9 ks,  
a następnie 4 IX został odesłany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Stąd na rozkaz przełożonych wyruszył w kierunku południowej granicy kraju, a w drodze 
dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 
miesięcznym pobycie, jako małoletni został zwolniony, po czym wrócił do domu. W 1943 
wstąpił w szeregi AK, gdzie był kolporterem prasy podziemnej w Strzyżowie, Czudcu i Dębnie. 
[Życiorys, ze zbiorów autora]

KLUSKA PIOTR, ur. 28 V 1905, Kosarzyska, pow. nowosądecki, tam zam., s. Michała 
i Katarzyny Kruczek; strz. rez., rolnik. Wobec panującej w rodzinnym domu biedy, ukończył 
jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, po czym pracował jako pastuch u zamożnych gospoda-
rzy. W wieku 17 lat znalazł zatrudnienie w miejscowym tartaku, a w latach 1923-1927 ścinał 
drzewa w nadleśnictwie Piwniczna. Powołany w 1927 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, 
którą zakończył w 1928. Po przejściu do rez., podjął pracę w kamieniołomie w Wierchom-
li Wielkiej. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, skąd po tygodniu przeniesiono go do 502 k.  
55 b. asystencyjnego, z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk w Lasach Janow-
skich dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 25 X 1939 
wywieziono go do stalagu XIII A Bad Sulzbach. Tu podczas pracy ciężko zachorował. Posta-
wiony przed komisją lekarską, która 15 XII 1941 orzekła o jego całkowitej nieprzydatność do 
dalszej pracy. Po powrocie do domu i podleczeniu, został pracownikiem kamieniołomów, skąd 
w 1969 odszedł na rentę. Zm. 18 II 1989 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP 
NS, K 1219/668; bza danych straty.pl podaje pobyt w stalagu XI B (nr jeńca 9972), 22 I 1940 przewiezienie do szpitala 
Tangenhutte, a 8 XII 1940 przewiezienie do szpitala 676 w Krakowie]

KLUSKA PIOTR, ur. 21 VI 1899, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Piotra i Marii Bielczyk; 
strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Z chwilą ukończenia 16 lat rozpoczął pracę w Gliniku Mariampolskim. Po-
wołany w 1917 w szeregi armii austriackiej i wysłany na front włoski. Po zakończeniu wojny, 
powrócił do Polski i tu został żołn. powstającego 1 psp. Wraz z nim uczestniczył w II 1919  
w okolicach Lwowa w wojnie polsko-ukraińskiej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Do rez. przeszedł 22 VII 1922. Po powrocie do domu pracował w gospodarstwie rodziców,  
a następnie w gorlickiej cegielni. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził prze-
szkolenie wojskowe, a następnie budował umocnienia polowe na Magurze Małastowskiej. 
Zmob. 24 VIII  1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Sądową 
Wisznią, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd na prośbę 
ż. został zwolniony. Podczas okupacji pracował jako pomocnik wiertacza w kopalni ropy Kryg 
i Dominikowice. Po wojnie nadal pracował w przemyśle wydobywczym. Na emeryturę prze-
szedł w 1964. Zm. 11 VII 1988 i spoczywa na cmentarzu w Dominikowicach. [ZKRPiBWP NS,  
K 1093/695; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 297]

KMAK FRANCISZEK, ur. 25 III 1900, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Ka-
tarzyny Matuły; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1920-1922, w czasie któ-
rej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON 
„Nowy Sącz, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli sow., z której zbiegł. Po powrocie do domu pracował na roli.  
W 1943 wstąpił w szeregi AK, przyjmując pseud. „Mesek”. W jego domu znajdował się party-
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zancki magazyn broni i żywności oddziału Franciszka Paszka „Kmicica”, a od 1944 – szpital 
polowy. Z bronią w ręku brał udział w akcjach bojowych przeciwko Niemcom w Łabowej i na 
Ropskiej Górze. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 26 I 1984 i spoczywa na cmenta-
rzu w Grybowie. [ZKRPiBWP, NS, K 931/359]

KMAK JAN, ur. 15 V 1914, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Pawła i Zofii Ogo-
rzałek; strz., rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 1 IV 1936 w 3 kckm 1 psp i kontynuował 
ją od 1 VI 1936 do 15 IX 1937, jako kanonier-zamkowy, w plutonie art. tegoż pułku. Powo-
łany w 1938 na ćwiczenia rez., w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Ponownie 
zawezwano go w szeregi wojska w V 1939. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki,  
z którą wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd wspólnie ze swoim dowódcą plutonu i szefem k. zbiegł i powró-
cił do domu. [ZKRPiBWP NS, K 1072]

KMAK LUDWIK, ur. 11 VII 1910, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Pawła i Zo-
fii Ogorzałek; szer., rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. 25 XI 1937 zawarł w swojej miejscowości związek małżeński 
z Joanną Kruczek. Zmob. w VIII 1939 do plutonu konnego k. zwiadowców 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk poległ wraz z 4 innymi żołnierzami w Lasach Janowskich,  
w czasie niem. nalotu bombowego. [SGGryb., A 195/45; tamże, Lhip 176/42; relacja syna Piotra]

KMAK MARIAN JÓZEF, ur. 8 III 1920, Grybów, pow. nowosądecki, zam. w Kamionce 
Wielkiej (nr domu 252), s. Romualda i Józefy Oleksiewicz; strz. Jako członek „Strzelca” uczest-
niczył w VII 1939 w obozie wojskowym w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. w VIII 1939 
do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Pod-
czas walk zaginął w czasie ciężkiego bombardowania w Lasach Janowskich. Postanowieniem 
Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 24 II 1953 uznany za zmarłego dnia 9 V 1946. [SPNS, Ns 
IV 34/53; relacja Stanisława Oleksińskiego; relacja Adolfa Poremby]

KMAK STANISŁAW, ur. 20 IV 1912, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Pawła i Zofii
Ogorzałek; strz. rez., organista. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował dorywczo jako or-
ganista w miejscowym kościele. Powołany 10 III 1935 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, skąd po 
wstępnym przeszkoleniu, przeniesiono go do plutonu konnego k. zwiadowców. Do rez. przeszedł 
21 IX 1936. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do plutonu konnego  
k. zwiadowców, z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie obronnej zakończył w Hołosku 
k. Lwowa, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W latach okupacji, a także i późniejszym 
okresie, był organistą w kościele w Kamionce Wielkiej. Świadek zaginięcia Mariana Kmaka. Zm. 
w XII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, K 1074/979]

KMAK ZBIGNIEW, ur. w 1910, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Innych danych brak. [Świadek Wawrzyńca Ogórka]

KMIECIK JAN, pochodził z Łososiny Dolnej, pow. nowosądecki; strz. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front do Huty. Swój udział w wojnie obronnej zakończył 
w Sanoku, skąd po rozbiciu oddziału, wraz z 5 swoimi kolegami powrócił do domu. Innych 
danych brak. [Relacja Józefa Krzyściaka]

KMIECIK JAN, zam. w Łękach, pow. nowosądecki; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do ktab, z którą wyruszył do Bielska. Jednak do celu nie dotarł, bowiem na sku-
tek trudnej sytuacji na froncie, wykonując rozkaz, wycofał się do Krakowa, a następnie dalej  
w kierunku wschodnim. Po rozbiciu taborów pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. 
Przebywał w stalagu II A Neubrandenburg. [Świadek Stanisława Cepigi i Stefana Kity]

KMIECIK MIECZYSŁAW, plut. rez. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk poległ 6 IX w nieznanych okolicznościach w rejonie Ropy. 
[Ksp, ŻW, t. 1a, s. 360]
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KMIECIK SEBASTIAN, ur. 17 I 1914, Łososina Dolna, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Ludwiki Pławeckiej; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 5 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, 
podczas której wybuchła wojna. Tuż przed konfliktem wyruszył wraz z sądecką kmarsz do Cie-
szyna. Stamtąd w walkach odwrotowych wycofywał się przez Wadowice i Tarnów, za San. Koło 
Biłgoraju zostaliśmy rozbici i szliśmy w grupie około 20 żołnierzy w kierunku południa. Chcieliśmy 
iść do granicy węgierskiej. Jednak zostaliśmy otoczeni i zabrani do niewoli niemieckiej. Osadzony  
w obozie przejściowym Jarosław, a następnie Tarnów i Kraków-Kobierzyn, skąd jako rolnik zo-
stał zwolniony i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w rolnictwie, na przekazanym 
mu w 1940 gospodarstwie. W tym też czasie zawarł związek małżeński. Po zakończeniu okupa-
cji w dalszym ciągu trudnił się rolnictwem, po czym w 1986 odszedł na rentę inwalidzką. Zm.  
15 I 1993 i spoczywa na cmentarzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, K 1358/1053]

KMIETOWICZ CZESŁAW, ur. 25 VII 1921, Muszyna, pow. nowosądecki, tam zam., ul. 
Mickiewicza, s. Andrzeja i Zofii Bukowskiej; strz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynu-
ował naukę w 2-letniej Szkole Rolniczej w Łososinie Górnej. Tam też wstąpił w szeregi „Strzelca”. 
Jako członek tej organizacji został wcielony 5 VI 1939 w szeregi ON i wysłany na 3-tygodniowy 
obóz wojskowy do Cyganowic k. Starego Sącza. Następnie przydzielono go jako pomoc do Stra-
ży Granicznej w Muszynie. Dwa dni przed wybuchem wojny rozbiliśmy dziesięcioosobowy patrol 
słowacki, który przekroczył Poprad tj. granicę pod Milikiem. Po wybuchu wojny, pod naciskiem 
nacierającego nieprzyjaciela, wycofywał się w walkach obronnych, w kierunku wschodnim. Po 
dotarciu do Lwowa wcielono go do oddziału kadetów broniących odcinka koło stacji kolejowej. 
W czasie tych walk 15 IX został postrzelony w prawy bok. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, 
gdzie wraz z całym personelem dostał się do niewoli niem. Przewieziony na dalsze leczenie do 
Jarosławia, skąd po zwolnieniu 28 X powrócił do domu. Wkrótce też wstąpił do ZWZ i poma-
gał w akcjach przerzutowych przez zieloną granicę. Podczas okupacji będąc inwalidą praco-
wał w rolnictwie, jednocześnie ukrywając się przed aresztowaniem. Po jej zakończeniu zawarł  
w 1946 związek małżeński z Janiną Magierą. W tym czasie też został robotnikiem w Rejono-
wym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Żegiestowie, remontującym sanatorium „Wiktor”. Po-
cząwszy od 1954 zatrudniono go w kamieniołomie na Wapiennem w Muszynie, zarządzanym 
przez Spółdzielnię Pracy „Suromin” z Tarnowa, skąd po roku przeszedł do miejscowego tartaku. 
Począwszy od 1964 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego „Promer”  
w Krakowie, oddział Muszyna, skąd w 1974 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939. Zm. 30 IX 1994 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPi-
BWP NS, K 234/1032; tamże, Koło Muszyna; świadek Karola Tyliszczaka]

KNAPCZYK ANDRZEJ, ur. 29 III 1907, Chochołów, pow. nowotarski, s. Józefa i Anny 
God; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 psp, skąd przekazano go do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Po walkach 
pod Niepołomicami wycofał się za most pod Biskupicami. Następnie w walkach odwrotowych 
przekroczył San, kierując się do Lasów Janowskich. Tam 20 IX dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu IX C Bad Sulza (nr jeńca 43078), skąd po zwolnieniu 21 II 1941 i po uzyskaniu 
statusu robotnika cywilnego, przekazano go do dyspozycji urzędu pracy w Meiningen. Po po-
wrocie do domu w 1945, trudnił się rolnictwem. Zm. po 25 V 1976 i spoczywa na cmentarzu 
w Chochołowie. [ZKRPiBWP NS, K 77/121]

KNEĆ BOLESŁAW, ur. 22 XII 1911, Dęblin pow. rycki, s. Jana i Agnieszki Zapory; sierż. 
pchor., pracownik PKP. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodniczym w Radomiu. Ukończywszy 2 klasy przeniósł się do 4-letniej 
Szkoły Technicznej w Brześciu n. Bugiem, którą zakończył w 1933 z tytułem technika mecha-
nika. Powołany 18 IX 1933 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 
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jako jednoroczniak, w kł w Zambrowie. Awansowany 11 XI 1933 do stopnia st. strz. z cen-
zusem, a następnie 6 VI 1934 na kpr. pchor. i skierowany na praktykę do 22 pp w Siedlcach. 
Po 3-miesięcznej służbie w tym pułku przeszedł (17 IX) do rez. Tydzień później podjął pracę 
w Zjednoczeniu Elektrowni Radomsko-Kieleckiej, w charakterze pracownika technicznego. 
Zawezwany 16 VII 1936 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do 22 pp, zakończone 25 VIII 1936 
jego awansem na stopień sierż. pchor. 18 IX 1936 podjął pracę w nowosądeckich Warszta-
tach Głównych PKP w charakterze praktykanta technicznego, na zawiadowcę Sekcji Warsz-
tatowej. Po złożeniu egzaminu ścisłego w VI 1939 w DOKP Kraków, został jej kierownikiem. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 501 k. asystencyjnej, z którą wyruszył na front 
do Krakowa, jako d-ca plutonu łączności. Podczas walk w Lasach Tomaszowskich został  
23 IX raniony odłamkiem szrapnela art. w lewą nogę i rękę. 2 dni później dostał się do 
niewoli niem. Przewieziony do Werbkowic (pow. hrubieszowski) i osadzony w tamtejszym 
obozie przejściowym, a następnie w obozach w Hrubieszowie, Łańcucie i Przeworsku.  
W czasie transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł 17 XI w Krakowie-Płaszowie, po czym po-
wrócił do Nowego Sącza. Tu na skutek parokrotnego aresztowania przez policję niem., wy-
jechał końcem XI 1939 bez wymeldowania do swojej matki w Dęblinie. Tam też 1 XII 1939 
podjął pracę w jednostce wojskowej, stacjonującej na miejscowym lotnisku, w charakterze 
mechanika napraw silników samochodowych. Równocześnie związał się z ruchem oporu.  
W obawie przed aresztowaniem przez gestapo, na skutek donosu, mówiącym o kolporto-
waniu przez niego prasy podziemnej, zbiegł końcem IV 1941 do Nowego Sącza. Po przyby-
ciu na miejsce został zatrzymany przez policję, a następnie wypuszczony, z nakazem pracy  
w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Tu był zatrud-
niony do 25 VII 1944. Po przejściu frontu zgłosił się 2 II 1945 do pracy w Warsztatach 
Głównych PKP (późn. ZNTK), piastując różne stanowiska do emerytury. Odzn. odznaką 
„Przodujący Kolejarz”. Zm. w IV kwartale 1999 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 245/1498; M55B, s. 98]

KNUROWSKI JAN, pochodził z Kościeliska, pow. tatrzański; strz. rez. rolnik. Zmob.  
25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do 
Krakowa. Podczas walk dostał się pod Lubaczowem do niewoli niem. Innych danych brak. 
[Świadek Tadeusza Nędzy Kubicy]

KOCĘBA JAN JÓZEF, ur. 3 VI 1916, Nowy Sącz, s. Franciszka i Józefy Habratowskiej; 
zam. Naściszowska 46; st. strz..W służbie wojskowej od III 1939 w 1 psp, radiotelegrafista 
w 3 b. Po wybuchu wojny wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się 9 X do nie-
woli niem. w Zarzeczu. Osadzony w stalagu V A Ludwigsburg (nr jeńca 3892), 22 V 1940 prze-
niesiony do stalagu V C Wildberg, 22 XII 1941 przekazany do stalagu V D Strasburg. Doczekał 
wyzwolenia w IV 1945, po czym powrócił do domu. Zm. 10 IX 1998. [baza danych straty.pl]

KOCĘBA SZCZEPAN, ur. 23 XI 1911, Nowe Rybie, pow. limanowski, s. Józefa i Marii 
Szewalskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 14 III 1929 do służby wojskowej 1 kckm 1 psp, skąd pół roku później 
przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 15 III 1931, powrócił do rol-
nictwa. Rok później zawarł związek małżeński i zamieszkał u ż., z którą wspólnie pracowali 
na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył 
na front do Krakowa. Podczas walk dostał się pod Tomaszowem Lubelskim, do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie 
transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł z wagonu, po czym wrócił do domu. W 1940 wstąpił  
w szeregi ROCh (późn. BCh), gdzie działał pod pseud. „Baran”. Uczestniczył w wielu akcjach 
bojowych swojego oddziału, w tym w potyczce z oddziałem SS w Tymbarku i Szyku, a także 
przewozie broni. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w I kwartale 2004 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowym Rybiu. [ZKRPiBWP NS, K 251/1731]
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KOCIOŁEK ADAM, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, 
z którym wyruszył na front do Krakowa, jako d-ca plutonu łączności. Innych danych brak. 
[M55B, s. 98]

KOCIOŁEK FRANCISZEK, ur. 27 VII 1908, Nowy Sącz, s. Piotra i Katarzyny Kołodziej; 
sierż. rez., mechanik. Absolwent Szkoły Przemysłowej w Nowym Sączu. Powołany 5 IV 1931 
do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, po czym skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po
jej ukończeniu w stopniu kpr., był do 13 IX 1932 instruktorem k. Powołany 14 VIII 1938 na 
ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie których, brał udział w operacji „Zaolzie”. Ponownie zawezwa-
ny do tego samego pułku 14 IV 1939 celem doskonalenia swoich zdolności dowódczych, skąd 
20 VIII 1939 odszedł do rez. w stopniu plut. Zmob. 3 dni później do 1 psp, z którym wyruszył 
do miejsca koncentracji II b. w Uhryniu, jako d-ca 7 drużyny w 4 ks, a zarazem z-ca d-cy  
3 plutonu. Tam też 29 VIII 1939 awansował do stopnia sierż., po czym powierzono mu szefo-
stwo k. Z chwilą wybuchu wojny, wraz ze swoimi żołnierzami przeszedł do Marcinkowic, skąd 
pociągiem dowieziono ich na front do Limanowej. Tu zajęli stanowiska bojowe na tzw. „Siwym 
Brzegu”. 2 dni później, wskutek zmiany sytuacji na froncie, opuścił dotychczasowe stanowisko 
obronne i przeszedł do Nowego Sącza, gdzie został włączony do b. obrony miasta. Wobec 
rozwijającej się niem. ofensywy, zgodnie z rozkazem wycofał się 5 IX w kierunku Grybowa,  
a następnie dalej na wschód. Swój udział w działaniach frontowych zakończył 25 IX w Lasach 
Janowskich. Po ustaniu walk wraz z 8 żołnierzami paraliżował transport wroga, zamieszkując 
w napotkanej leśnej ziemiance. Tam też 7 X został zasypany zwałami ziemi, w wyniku czego, 
doznał złamania żeber i stłuczenia obu nóg. Wobec niemożności kontynuowania dotychcza-
sowej działalności, przy pomocy kolegi powrócił 16 XI 1939 do Nowego Sącza. Tu poddano 
go wstępnemu leczeniu w miejscowym szpitalu, a następnie odzyskiwał zdrowie w domu. Po 
zakończeniu wojny wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie od 16 XII 1945 był radnym MRN  
w Lubsku, pow. żarski. Powrócił do Małopolski i od 1 VII 1948 pełnił funkcję z-cy przewodni-
czącego MRN w Suchej Beskidzkiej. Przeniesiony służbowo do Nowego Sącza, gdzie 1 II 1954 
został Inspektorem Pracy w Wagonowni PKP. Stamtąd też w 1968 odszedł na emeryturę. Zm. 
1 II 1981 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 254/234; 
ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 9; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 75]

KOCIUBA MARCIN, ur. 14 II 1913, Drohobycz k. Lwowa, s. Adama i Julii Kuśnierz; kpr. 
rez., kupiec. Absolwent 3-letniej szkoły przemysłowej. Powołany 15 III 1935 do służby wojsko-
wej w 40 pp Strzelców Lwowskich we Lwowie, którą zakończył 1 IX 1936. Zmob. 24 VIII 1939 
do 2 kckm 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Uhryniu, jako z-ca d-cy plu-
tonu. Z chwilą wybuchu wojny przemaszerował do Marcinkowic, skąd koleją dowieziono ich 
na front do Limanowej. Pod naporem nieprzyjaciela, wycofał się do Nowego Sącza, a następnie 
dalej na wschód. Po bitwie pod Żółkwią jego zdziesiątkowany pluton wcielono do 53 pp Strzel-
ców Kresowych, stacjonującego wcześniej w Stryju. W jego szeregach zakończył wrześniowy 
szlak pod Lwowem. Aresztowany przez gestapo w XII 1940, za ukrywanie 10 kolegów z wojska 
i wywieziony do Katowic. Tam jako więzień pracował przy remoncie dróg, kiedy to zbiegł  
i powrócił do domu. Ponownie aresztowany przez gestapo 15 XII 1942, pod zarzutem przyna-
leżności do organizacji podziemnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do 
Tarnowa, skąd transportem z 28 I 1943 wywieziono go do KL Auschwitz, (nr obozowy 95810). 
Następnie od 19 XI 1943 przebywał w KL Oranienburg (nr obozowy 62385). Wolność odzy-
skał 3 V 1945 w Schwerin k. Berlina. Po powrocie do domu, zajmował się kupiectwem. Zm.  
27 I 1981 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiOR NS, K 257/214; Księga 
pamięci..., t. 3, s. 1655 – podaje imię MARIAN i przeniesienie do Sachsenhausen]

KOCHAŃSKI TOMASZ, ur. 22 XI 1900, Posada Górna k. Rymanowa, pow. krośnieński, 
zam. w Krynicy, ul. Dietla, s. Adama i Marii Pener, żonaty; plut. rez. Zmob. w VIII 1939 do  
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas dzia-
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łań wojennych ciężko zachorował na czerwonkę. Odesłany do szpitala w Przemyślu, po czym 
wszelki ślad po nim zaginął. [SGM, Zg 42/46; MP nr 63 z 1946, poz. 4180]

KOIS WŁADYSŁAW, zam. w Chochołowie, pow. nowotarski; szer. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych w nieznanych okoliczno-
ściach dostał się 19 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Wywieziony do obozu NKWD Oranki, 
skąd w ramach wymiany jeńców przekazano go w XI 1939 stronie niem. Osadzony w stalagu 
IX C Bad Sulza. Innych danych brak. [Świadek Stanisława Guzy i Antoniego Morawy]

KOKOSZA FRANCISZEK, ur. 23 IV 1913, Witowice Dolne, pow. nowosądecki, s. Jana 
i Rozalii Gawlak; strz. rez., robotnik. Uczęszczał jedynie przez 1 rok do szkoły z powodu jej 
likwidacji, po czym pozostał przy rodzicach pomagając im w gospodarstwie. W 1935 zawarł 
związek małżeński i rozpoczął pracę w Czchowie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej 
w 1 psp, którą zakończył 20 IX 1937. Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykonywa-
nego zajęcia. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, w trakcie 
których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 ks 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Swój udział w wojnie obronnej 
zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tak w okresie okupa-
cji, jak i w latach następnych pracował w Czchowie. Zm. 18 IV 1991 i spoczywa na cmentarzu 
w Rożnowie. [ZKRPiBWP NS, K 1107/805; świadek Franciszka Olszowskiego i Jana Ogara]

KOKOSZYŃSKI JAN, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, gdzie był praw-
dopodobnie d-cą plutonu w 4 k. Brał udział w walce z czołgami pod Krościenkiem. Innych 
danych brak. [Malinowski; Powiat gorlicki..., s. 30; A. Jarosz, 64 lata temu, „Gazeta Gorlicka”, nr 25/2003]

KOLASA JÓZEF, ur. 6 II 1914, Waksmund, pow. nowotarski, s. Antoniego i Rozalii Ga-
cek; strz. rez., rolnik. Gdy miał 6 lat zm. mu ojciec, a trud jego wychowania spadł na matkę. 
Dzięki niej ukończył szkołę powszechną, po czym wraz z nią pracował w gospodarstwie. Po-
wołany 1 XI 1936 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po 5 miesiącach przenie-
siono go do służby granicznej w b. KOP „Czortków” i wysłano do szkoły podoficerskiej, skąd 
otrzymał przydział do 4 k. „Białozórka” 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. we IX 1938, 
powrócił do pracy w rolnictwie. Zawezwany 24 III 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, które 
zakończył 2 VII tegoż roku. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z któ-
rym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk o Lwów, dostał się 18 IX do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 12515), przekazany do stalagu IX C Bad Sulza  
i IV E Altenburg i 1 IV 1942 do stalagu IV G Oschatz, a tam przydzielony do 12-godzinnej pracy 
w cukrowni w Oschatz. Podczas jej wykonywania zachorował na żołądek, wskutek czego zna-
lazł się w szpitalu jenieckim przy stalagu. Po jego opuszczeniu przeniesiono go do prac rolnych  
w Schönewerda. Przewieziony 16 XII 1942 do stalagu IV A Hohnstein, gdzie odzyskał wolność  
w IV 1945, w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Tam też zgłosił się do lekarza wojskowego, 
który umieścił go w szpitalu wojskowym armii amerykańskiej. Przebywał w nim przez 8 miesię-
cy. Do kraju powrócił w VI 1947. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 12 IV 1995 i spoczywa na cmentarzu w Waksmundzie. 
[ZKRPiBWP NS, K 281/1103; SPPpIIIRz NS, K 1315; świadek Władysława Gucwy; baza danych straty.pl]

KOLEC WŁADYSŁAW, ur. 27 X 1902, Polanka Wielka, pow. oświęcimski, s. Józefa  
i Justyny Kotek; kpr. rez., cieśla. Od najmłodszych lat pracował wraz z ojcem w dworze.  
W wieku 16 lat pod wpływem agitacji, wstąpił ochotniczo do formowanego przez kpt. Kalarusa 
(Kolorusa?) oddziału wojskowego. Tu dano im orzełki z koroną na czapkę i wcielono do 12 pp  
w Wadowicach, celem wysłania na front. Ta wiadomość tak go przeraziła, że wraz z innymi 
zbiegł do domu. Jednak po paru dniach żandarmeria ściągnęła go do koszar i osadziła w aresz-
cie, a następnie wysłała do krakowskiego więzienia Montelupich. Po odbyciu kary, znalazł się 
ponownie w 12 pp, z którym wyruszył na front ukraiński pod Lwów. Stamtąd po zluzowa-
niu jego pułku przez wojska gen. Józefa Hallera, odszedł na front czeski do Marklowic. Ko-



308

rzystając z nadarzającej się okazji zbiegł i przedostał się na Śląsk. Tam pracował w prywatnym 
wapienniku. Zatrzymany w trakcie wykonywania swoich powinności przez niem. żandarmów  
i przekazany stronie polskiej, na granicy w Sosnowcu. Odesłany do Chrzanowa, skąd ponownie 
zbiegł na Śląsk, znajdując zatrudnienie w kopalni węgla Karmel (?). Brał udział w powstaniu 
śląskim. Po jego zakończeniu przyjechał do Krynicy w poszukiwaniu pracy ciesielskiej. Aresz-
towany w 1924 przez policję za dezercję z wojska i odstawiony do dalszej służby w wadowickim  
12 pp, a następnie w krakowskim 20 pp. Po jej ukończeniu w 1926 powrócił do Krynicy, gdzie 
znalazł zajęcie w Komisji Zdrojowej jako strażak. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie prze-
chodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w Lasach Janowskich 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, z którego niebawem zbiegł. Za-
trzymany w trakcie powrotu do domu i przymusowo zatrudniony w podkrakowskich kamie-
niołomach. Po jakimś czasie przewieziony do Tarnowa, gdzie pracował w Ostbahn-Ausbesse-
rungswerk Tarnow (d. Warsztatach Kolejowych). Po wojnie był do 1948 komendantem MO 
w Krynicy, po czym wyjechał na Ziemie Zachodnie. Tam został kierownikiem Poletka Do-
świadczalnego Buraka Cukrowego, podległego cukrowni „Otmuchów”. Po 2 latach powrócił 
do Krynicy i pracował jako portier, skąd w 1958 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medala-
mi: „Medalem 10-lecia Polski Ludowej” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 1 VII 1987  
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, K 287/568]

KOŁACZYŃSKI ALEKSANDER, ur. 10 IV 1912, Szczyrzyc, pow. limanowski, s. Woj-
ciecha i Ludwiki Nowak; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej, którą zakończył 
we IX 1935. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez., podczas których brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wznoszenia umocnień polowych  
w okolicach Krynicy. Po wybuchu wojny, wraz z oddziałem, wycofywał się w walkach obron-
nych w kierunku wschodnim. Podczas walk pod Lwowem dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji 
trudnił się rolnictwem. Wówczas też w 1941 zawarł związek małżeński. Po zakończeniu wojny 
w dalszym ciągu pracował na roli. W latach 1945-1955 był sołtysem w swojej miejscowości.  
W 1983 ze względu na stan zdrowia przekazał gospodarstwo synowi. Zm. 7 IV 1991 i spoczy-
wa na cmentarzu w Szczyrzycu. [ZKRPiBWP NS, K 1180/806; świadek Konstantego Marka]

KOŁODRUBSKI (KOŁODRÓBSKI) MIECZYSŁAW, ur. 1 XI 1907, Jasło, s. Grzegorza 
i Łucji Kołodziej; plut. rez., elektromechanik. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyjechał 
do Borysławia, gdzie rozpoczął naukę w warsztacie elektrycznym. Jednocześnie uczęszczał do  
3-letniej szkoły zawodowej. W 1926 zdał egzamin czeladniczy z zakresu wysokich napięć i jako 
monter pracował w elektrowni Borysław. Powołany w XI 1929 do służby wojskowej w 53 pp 
Strzelców Kresowych w Stryju, którą zakończył w V 1930 Po przejściu do rez. został zatrud-
niony w charakterze samodzielnego montera wysokiego napięcia w zakopiańskiej elektrowni.  
W latach 1938-1939 budował samodzielnie linię niskiego i wysokiego napięcia do Mszany Dol-
nej. Powołany w VI 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, które odbywał w plutonie łączności. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu łączności 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki. Po trzech dniach zostaliśmy okrążeni przez wojsko niemieckie w miejsco-
wości „Książęcy Las” Część naszego wojska przedarło się do wsi Stadniki, gdzie znowu zostaliśmy 
rozbici. Tam też byliśmy zmuszeni zniszczyć swoją broń na rozkaz dowódcy. Następnego dnia ja 
i inni żołnierze zostaliśmy wraz z ludnością cywilną tej wsi spędzeni przez wojsko niemieckie na 
jednym placu. Do zebranych na placu przemówił w języku słowackim oficer w mundurze niemiec-
kim i oznajmił że będą rozstrzelani, a wieś zniszczona, ponieważ strzelali do żołnierzy niemieckich. 
W tej chwili ja wystąpiłem ze spędzonego tłumu ludności cywilnej i oświadczyłem oficerowi nie-
mieckiemu, że osoby cywilne są niewinne, że mieszkańcy nie strzelali do Niemców, tylko ja wraz  
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z moimi kolegami żołnierzami. Po tym oświadczeniu odłączono jego grupę od cywilów, których 
po naradzie puszczono wolno, a ich wywieziono do Katowic. Następnie przewieziono go do 
stalagu XVII A Kaisersteinbruch pod nazwiskiem Mieczysława Styczkowskiego. Z końcem 1940 
zbiegł z obozu i przedostał się na Węgry. Tam został internowany, lecz już pod swoim nazwi-
skiem. Ponownie zabrany przez Niemców do stalagu XVII A, skąd po kilkunastu dniach prze-
transportowano go do Krakowa, po czym uwolniono. Po powrocie do Zakopanego musiał się 
ukrywać, z uwagi na poszukiwanie przez gestapo. W tym też czasie był zatrudniony u różnych 
pracodawców oraz w niem. firmie AEG. Po zakończeniu wojny budował linię wysokiego na-
pięcia z Zakopanego do Nowego Targu, a także zainstalował oświetlenie kolejki na Gubałówkę. 
Rok później otworzył własny zakład branży elektryfikacyjnej. Podnosił swoje kwalifikacje, zdając  
w 1948 egzamin monterski, a w 1970 otrzymał uprawnienia budowlane. Zm. 2 VII 1983 i spo-
czywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, K 296/350]

KOŁODZIEJ JAN, ur. 18 VI 1909, Skrudzina, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anieli Postroż-
nej; strz. rez., rolnik. Nie uczęszczał do szkoły z powodu wybuchu I wojny, lecz przebywał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1930 do służby wojskowej 9 ks 1 psp, 
którą zakończył w X 1931. Co 2 lata odbywał miesięczne przeszkolenie wojskowe w macierzystej 
jednostce. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do 
Wieliczki. Podczas walk, dostał się nad Sanem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Kraków, skąd jako rolnik został zwolniony z końcem X 1939, po czym powrócił do domu. 
Zabrany w 1940 do przymusowych robót w Kędzierzynie. Przeniesiony do obozu pracy i zatrud-
niony w Hydrierwerke Pölitz – Aktiengesellschaft k. Szczecina, przy produkcji syntetycznej ben-
zyny z węgla. Wolność odzyskał w wyniku amerykańskiej ofensywy 3 V 1945, w czasie ewakuacji 
obozu w głąb Rzeszy. Po powrocie do kraju pracował jako rolnik. Zm. 10 III 1976 i spoczywa na 
cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 17/24; Książeczka wojskowa nr A 0758347]

KOŁODZIEJ JAN, ur. 15 VI 1910, Litacz, pow. nowosądecki, s. Anny; strz., rolnik. Do 
szkoły nie uczęszczał z powodu trudnych warunków materialnych. Służbę wojskową pełnił  
w latach 1934-1935 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył 
na front. Jego wrześniowy szlak jest nieznany podobnie jak i późniejsza działalność. W okresie 
powojennym zamieszkiwał w Skomielnej Białej, pow. myślenicki. [SGGryb., Ko 15/49]

KOŁODZIEJ JÓZEF, ur. 12 III 1901, Dobra, pow. limanowski, s. Jana i Kunegundy Smo-
leń; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat zm. mu ojciec, w wyniku czego, musiał pomagać 
matce w wychowaniu 7. małoletniego rodzeństwa. W wieku 20 lat rozpoczął pracę w miejsco-
wym tartaku Podlesa. Powołany w 1924 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po 3 miesiącach, 
przeniesiono go do b. KOP w Czartkowie. Po przejściu do rez. w 1926, powrócił na uprzednie 
stanowisko pracy. Rok później zawarł związek małżeński. Wcielony w IV 1939 w szeregi ON, 
gdzie przechodził szkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył z Sowlin do Starego Sącza. Tu rozdzielono nas na placówki. Mnie skierowano do Mosz-
czenicy. Po wybuchu wojny otrzymałem rozkaz wycofania się do Biegonic, a następnie dalej na 
wschód. W Jedliczu, część naszych wojsk wycofała się w kierunku Przemyśla, a następnie Lwowa, 
zaś druga część wraz ze mną, która była uzbrojona, otrzymała rozkaz konwojowania oddziałów 
nieuzbrojonych i nieumundurowanych, wycofujących się w kierunku Stanisławowa. W czasie 
wykonywania tego zadania, przyszedł rozkaz kontynuowania marszu na Węgry. Po przekro-
czeniu granicy państwowej, został internowany w obozie Érsekujvár, a następnie Esztergom  
i Komárom. Po ucieczce z tego ostatniego, powrócił do domu. Tu na skutek donosu, areszto-
wano go za ten czyn i osadzono w nowosądeckim obozie pracy. Po ucieczce z niego w 1943, 
ukrywał się do końca wojny. Po jej zakończeniu nie pracował nigdzie z powodu kłopotów 
zdrowotnych, pozostając na utrzymaniu rodziny. Zm. 12 VII 1989 i spoczywa na cmentarzu  
w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, K 298/696]



310

KOŁODZIEJ ROMAN, ur. w 1910, Brzyna, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 144); 
strz. rez., robotnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego wrześniowy 
szlak jest nieznany. Świadek śmierci Szczepana Kozika. [SPNS, Ns IV 4/53]

KOŁODZIEJCZYK WŁADYSŁAW, ur. 17 IV 1908, Lubomierz, pow. limanowski, 
s. Franciszka i Marii Nowak; plut. rez., gajowy. Służbę wojskową pełnił od 1 III 1930 do  
1 X 1931. Powołany w VII 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp i przydzielony do plutonu pionie-
rów, z którym wznosił umocnienia polowe na Hucie. Tam też zastał go wybuch wojny. Podczas 
walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, celem 
wywiezienia do stalagu. W czasie transportu kolejowego jeńców do Rzeszy, zbiegł i powrócił 
do domu. Zm. w II kwartale 1999 i spoczywa na cmentarzu w Lubomierzu.

KOMAR MAKSYM, ur. 20 IX 1908, Zarzecze, pow. nowosądecki; st. strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, do sł. sanitarnej, z którym wyruszył na front. W czasie działań wojen-
nych zapewne ranny znalazł się w jarosławskim szpitalu, skąd 27 IX został zabrany do obozu 
jenieckiego stalag I A Stablack (nr jeńca 51343). Innych danych brak. [APK, PCK 19. Lista..., szpital 
Jarosław, poz. 1447; baza danych straty.pl]

 KOMPERDA CYPRIAN, ur. 26 IX 1906, Wróblówka, pow. nowotarski, s. Karola i Anny 
Króżel; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930 w 1 psp. Zmob. 30 VIII 
1939 do 1 psp i przydzielony do 2 k., wyruszył na front pod Jazowsko. Podczas walk w niezna-
nych okolicznościach, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeńca 11573), skąd przeniesiono go do stalagu XII A Limburg. Następnie kolejno przebywał  
w stalagach: XII D Trier, V E Mülhausen, 31 I 1942 do stalagu V D Strasburg. Po ucieczce  
z tego ostatniego, wstąpił do francuskiego Ruchu Oporu. Począwszy od 9 XII 1944 był żołn.  
9 Bolońskiego Batalionu Strzelców Karpackich, w którym służył do jego rozwiązania. Batalion 
brał udział w bitwie o Bolonię w IV 1945. Do kraju powrócił 22 XI 1946. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Odzn.: „The War Medal 1939–1945” i „The Italy Star”. Zm. 24 III 1959. [ZKRPiBWP 
NS, K 149/481; baza danych straty.pl; uwaga – w archiwach szwajcarskich znajduje się dossier C.K. z 1942, co może suge-
rować jego pobyt tranzytowy w tym kraju – patrz: https://www.swiss-archives.ch/detail.aspx?ID=5153335]

KONAR STANISŁAW, ur. 11 V 1914, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Wero-
niki; kpr., funkcjonariusz więzienny. Po ukończeniu szkoły powszechnej, a następnie zawodowej, 
pozostał przy rodzicach. Powołany 28 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której wy-
buchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem, wyruszył wraz ze swoją k. do wzmocnienia granicy na 
odcinku Grybów–Gorlice. Podczas walk w Libuszy ranny, dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu XII A Limburg, skąd w 1942 zbiegł, w czasie silnego bombardowania miasta. Po po-
wrocie do domu zawarł w 1943 związek małżeński z Agnieszką Skoczeń i wspólnie pracowali na 
gospodarstwie. Po zakończeniu okupacji odbudowywał zniszczone mosty na Dunajcu, a następ-
nie tunel w Kamionce Wielkiej i Żegiestowie. Począwszy od 1947 był pracownikiem GS „SCh”  
w Chełmcu, po czym w 1951 wstąpił do służby więziennej. Stamtąd odszedł na rentę inwalidzką 
w 1961. Zm. 9 III 1981 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Helenie.

KONDYS IGNACY, ur. 4 IX 1908, Rabka, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Antoniny 
Chorąży; plut. rez. rzeźnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawo-
du, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 4 IV 1930 do służby wojskowej 
w 3 psp w Bielsku i skierowany do szkoły podoficerskiej, a po powrocie z niej w stopniu st.
strz., był telefonistą, a następnie instruktorem. Do rez. przeszedł 15 IX 1931 w stopniu kpr. 
Zawezwany w VIII 1936 na ćwiczenia wojskowe, podczas których awansował do stopnia plut. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Wieliczki. W czasie działań wojennych dostał się w rejonie Lwowa, do niewoli niem. Wieziony 
transportem kolejowym do stalagu, zbiegł w Brodach, po czym powrócił do domu. Tu od 1941 
należał do ZWZ, gdzie pod pseud. „Szyszka” najpierw był sanitariuszem w obwodzie „Rabka”, 
a po reorganizacji latem 1941 dowodził drużyną łączności tworzonej wtedy Wojskowej Służ-
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by Ochrony Powstania w obwodzie ZWZ Nowy Targ (Rabka). Aresztowany 24 VI 1942 wraz  
z bratem Stefanem, za ukrywanie u siebie byłego komendanta Policji Państwowej z Nowego 
Targu Józefa Wraubka i wywieziony transportem 27 VII 1942 do KL Auschwitz (nr obozowy 
53279). Tam pracował w komandzie Deutsche Ausrüstungswerke (DAW). Przeniesiony 12 III 
1943 do KL Buchenwald (nr obozowy 11381), a następnie 20 IX 1943 do podobozu Kassel. 
Ponownie przewieziony 3 IV 1945 do KL Buchenwald, skąd miesiąc później (1 V) zbiegł. Do 
kraju powrócił 19 V 1945, gdzie do emerytury wykonywał zawód rzeźnika. Odzn. medalem: 
„Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 9 II 1980 i spo-
czywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, K 32/141; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 63; 
G.Mazur, W.Rojek, M.Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 111 i 133]

KONDYS JÓZEF, ur. 20 II 1913, Zakopane, s. Władysława i Marii Janas; kpr. rez. ślu-
sarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował przez rok naukę w Szkole Rolniczej  
w Łososinie Górnej, a następnie w szkole zawodowej. Powołany 1 III 1936 do służby wojskowej  
w 9 ks 2 psp w Sanoku, skąd skierowano go 1 X 1936 do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończe-
niu i awansie na kpr., powrócił 1 III 1937 do swojej jednostki. Tu do X 1937 był d-cą drużyny 
w 3 ks. Zmob. 24 VIII 1939 do 5 ks 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Ła-
bowej. Z chwilą wybuchu wojny przemaszerował wraz z nim do Marcinkowic, skąd koleją udał 
się na front do Limanowej, stamtąd pod naporem przeciwnika, wycofał się do Nowego Sącza, 
a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk dostał się 20 IX w Gródku Jagielloń-
skim, do niewoli niem. Osadzony w stalagu V A Ludwigsburg, skąd 28 II 1940 po zwolnieniu 
z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, przekazano go do przymusowych prac we 
wrocławskiej mleczarni. Aresztowany przez gestapo 9 II 1942 za ukrywanie w swoim mieszka-
niu 2 polskich lotników, został wywieziony miesiąc później (2 III) do KL Auschwitz II. Prze-
niesiony 19 X 1944 do KL Gross-Rosen, a stamtąd 10 II 1945 do KL Buchenwald (nr obozowy 
128687), skąd ewakuowany w III 1945 do Natzweiler. Tam też 8 V 1945 odzyskał wolność. 
Umieszczony 26 VIII 1945 w Ośrodku dla Wycieńczonych Byłych Więźniów w Salgon, skąd  
3 VI 1946 powrócił do kraju. Od 1947 był zatrudniony na stanowisku pracownika umysłowego 
w Domu Wypoczynkowym „Granit” w Rabce. Podlegał on Zjednoczeniu Przemysłu Węglowe-
go, skąd w 1949 przeszedł do Dziecięcego Ośrodka Chorób Płuc. W 1968 odszedł do MPGK  
w Rabce, skąd rok później przeszedł na rentę inwalidzką. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski oraz medalami: „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 16 IV 1991 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiOR NS,  
K 320/802; SPPpIIIRz 243; Książeczka wojskowa nr C 0782917; baza danych straty.pl]

KONIECZNY HENRYK, ur. 13 VII 1913, Tropie, pow. nowosądecki, s. Józefa i Antoniny 
Hajduk; sap. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W 1932 zawarł związek małżeński i wraz z ż. pracował na roli. 
Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej, którą zakończył w XI 1936. Zmob. w VIII 1939 
plutonu pionierów w 2 ks 1 psp, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Swój udział 
w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji WP powrócił do domu. Przez 
całą okupację, a także w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. 20 VII 1997 i spoczy-
wa na cmentarzu w Tropiu. [ZKRPiBWP NS, K 1509/1273]

KONIECZNY JÓZEF, ur. 16 VIII 1909, Biała k. Grybowa, pow. nowosądecki; zam.  
w Nowym Sączu, ul. Targowa 4, żonaty, miał 3 dzieci. Zmob. 31 VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, jako kucharz. Podczas 
walk w okolicy Tomaszowa Lubelskiego poległ w nieznanych okolicznościach. [APNS, AmNS 357, 
Poszukiwani żołnierze, s. 1253; SGNS; Zg 9/50]

KONIUSZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK KSAWERY, ur. 11 IV 1907, Kraków, s. Sta-
nisława i Józefy Hopcas, zam. w Krakowie, ul. gen. J. Bema 4; por. rez., architekt. Absolwent 
Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej 1932. Był skarbnikiem krakowskiego 
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ZO SARP od 1934. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Przed 
wybuchem wojny pracował w Zarządzie Miasta Krakowa. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd 13 IV 1940 został wywieziony przez NKWD do Lasu 
Katyńskiego i tam rozstrzelany. Jego nazwisko widnieje na niem. liście Amtliches Material zum 
Massenmord von Katyn pod nr 01093. Podaje ona, że w czasie ekshumacji znaleziono przy 
nim książeczkę oszczędnościową PKO oraz listy. [Ksp, PJWiI, t. 5, s. 181; P1P, s. 133; J. Tucholski, Mord  
w Katyniu, s. 138; A. Szczęśniak, Katyń, s. 82; GNLK, s. 60-61]

KONSTANTY FRANCISZEK, ur. 5 V 1909, Biegonice, pow. nowosądecki, zam. w Skru-
dzinie, s. Jana i Doroty Owsik, żonaty; kpr. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Proszowi-
cami, chroniąc się przed niem. nalotem, wszedł do pobliskiego lasku, który niebawem zbom-
bardowano. Od tamtej pory słuch o nim zaginął. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne t. 53; SGNS,  
Zg 173/47; MP, 124/47]

KONSTANTY FRANCISZEK, ur. w 1914, Skrudzina, pow. nowosądecki; kpr. rez., rol-
nik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk poległ pod Jasłem. 
[ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]

KONSTANTY JAN, ur. 3 VII 1914, Podegrodzie, pow. nowosądecki, tam zam., s. Stani-
sława i Marii Migacz; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk zaginął w bliżej nieznanym miejscu i czasie. [SPNS, Ns 167/51]

KONSTANTY MAREK, ur. 14 VIII 1912, Janowice, pow. limanowski, s. Stanisława  
i Marii Rymarczyk; strz. rez. Służbę wojskową rozpoczął 3 III 1934 w 3 ks 4 psp w Cieszynie  
i kontynuował ją do 7 IX 1936 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Li-
manowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk o Lwów, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w stalagu XII B Frankenthal, skąd po zwolnieniu i otrzymaniu 
statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac w m. Aspach. Wolność 
odzyskał 19 III 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Odzn. medalem: „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w I 1995. [ZKRPiBWP NS]

KOPACZ RYSZARD, ur. 7 XI 1920, Nowy Sącz, s. Cypriana i Jadwigi Grabowskiej; kpr. 
pchor., ekonomista. Absolwent II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Po-
wołany 1 X 1938 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 psp 
w Cieszynie, skąd po 4 miesiącach przeniesiono go do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Ko-
morowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Po jej ukończeniu skierowano go na praktykę do 1 psp. Tu 
zastał go wybuch wojny. Z tą chwilą wyruszył na front w kierunku Łącka wraz z kmarsz kpt. 
Edwarda Dietricha, jako d-ca plutonu. Po jej rozbiciu walczył dalej na podobnym stanowisku, 
w szeregach 5 ks tegoż pułku. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Nowego Sącza. 
Tu wcielono go do przymusowej pracy w służbie Baudienst, z której w 1943 zbiegł i ukrywał się 
u rodziny w Łyczanej. Po zakończeniu wojny wstąpił w szeregi LWP, gdzie awansowano go do 
stopnia ppor. Po przejściu do rez. w 1953 podjął pracę w Dziale Zaopatrzenia Nowosądeckich 
Zakładów Przemysłu Terenowego. W latach 1961-1974 był zatrudniony w Sądeckich Zakła-
dach Eksploatacji Kruszywa, skąd odszedł na rentę inwalidzką. Zm. w XI 1993 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 918/1136]

KOPACZKA JAN, ur. 22 VII 1912, Niedzica, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii Stefaniak; kpr. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 5 IX 1935. Zmob.  
w VIII 1939 do 3 kckm w macierzystej jednostce, po czym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas walk o Lwów dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Po rozbrojeniu i krót-
kotrwałym przetrzymywaniu, odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. 28 III 1985 i spoczywa na cmentarzu w Niedzicy. [ZKRPiBWP NS, K 1135/444]
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KOPCOŃ STANISŁAW, ur. 4 I 1909, Gorlice, s. Jana i Marii Sasak; kpr. rez., strażak. Po 
ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodarstwie. W 20 roku życia 
podjął pracę w gorlickiej rafinerii nafty. Powołany w IV 1931 do służby wojskowej w 6 psp  
w Samborze, którą zakończył we IX 1932. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński i pra-
cował w miejskiej straży pożarnej w Gorlicach. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z któ-
rym wyruszył na front do Koniecznej, jako zastępca dowódcy plutonu ckm. Podczas walk pod 
Samborem dostał się do niewoli niem. Prowadzili nas piechotą do Krakowa przez Stryj, Prze-
myśl, Rzeszów do Zakrzówka k. Krakowa. Tam pracowałem na Kopcu Kościuszki. W obawie 
przed wywiezieniem do Rzeszy, zbiegł wraz z 3 innymi jeńcami, po czym powrócił do domu. 
W czasie okupacji, a także w latach następnych, pracował w Państwowej Straży Pożarnej, jako 
ogniomistrz. Zm. 10 IV 1991 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, K 998/804; 
tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 322; Książeczka wojskowa nr B 0777136; świadek Andrzeja Bochni, 
Piotra Gajewskiego, Eugeniusza Halucha, Władysława Starzyka]

KOPCZA MICHAŁ, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Po wojnie zamieszkał w okolicach Piły. 
Innych danych brak. [Relacja Jana Daniłowicza]

KOPIEŃ STANISŁAW, zam. w Gorlicach; strz. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorli-
ce”, z którą wyruszył na front. Innych danych brak.

KOPYTEK JÓZEF, ur. 15 XI 1911, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Franciszka i Re-
giny Kowalczyk; st. strz., sprzedawca sklepowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpo-
czął praktykę jako sprzedawca w sklepie. Po 2 latach wyjechał do Zakopanego i tam pracował  
w wyuczonym zawodzie. Powołany w III 1933 do służby wojskowej w 2 kckm 2 psp w Sanoku, 
którą zakończył w X 1934. Po przejściu do rez. podjął pracę w swoim zawodzie w Krynicy,  
a następnie otworzył w Muszynie własny sklep. Zawezwany jesienią 1938 na 9-tygodniowe 
ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Przemyślem jego oddział został roz-
bity. Pozostali przy życiu żołnierze na rozkaz d-cy zniszczyli broń, po czym skierowali się do 
swoich miejscowości. Po powrocie z wojny ponownie otworzył swój sklep. Zatrzymany przez 
okupanta w 1943 w Nowym Targu, za nielegalny handel mięsem i umieszczony przez 2 dni  
w areszcie. Ponownie aresztowano go za takie samo przewinienie po powrocie do Muszyny. Osa-
dzony w tamtejszym więzieniu, skąd po 3-tygodniowym pobycie wyszedł na wolność za wysoką 
kaucją, po czym powrócił do swojej pracy. Po upaństwowieniu w 1947 jego sklepu, wyjechał do 
Nowego Targu, gdzie był dyspozytorem w PKS-ie. W 1952 przeszedł na kierownicze stanowisko 
w Spółdzielni Ogrodniczej. W latach 1964-1969 był pracownikiem przedsiębiorstwa budowla-
nego, a następnie sprzedawcą w kiosku „Ruch-u”. Stamtąd też w 1981 odszedł na emeryturę. Zm.  
6 I 2000 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, K 1455/1508]

KORAL JAN, ur. 28 VIII 1906, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Ignacego i Anny Zie-
lińskiej; strz. rez. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w X 1928 do służby wojskowej w 2 kckm 6 psp  
w Stryju, skąd 1 IV 1929 odesłano go na kurs obsługi moździeży. Po powrocie do pułku  
1 IX 1929, otrzymał ponownie przydział do 2 kckm. Po przejściu do rez. 11 III 1930, praco-
wał w rolnictwie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kckm, z którą 
wyruszył na front w kierunku Bielska. Transport którym podążał do miejsca przeznacze-
nia już 1 IX został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo. Po obsadzeniu stanowisk 
koło Skoczowa, doszło do walki, w wyniku której jego oddział został rozbity. Jego resztki 
skierowano do Wieliczki, a stamtąd przez Bochnię, Tarnów, Ulanów, wycofywał się w wal-
kach odwrotowych do Lasów Biłgorajskich. Tam wobec otoczenia ze wszystkich stron mjr 
Marciszewski dał rozkaz uciekać, gdzie kto może, na własne ryzyko do domu. Przez noc do-
tarliśmy do wioski Różanka pojedynczo i grupowo i tam Niemcy zaskoczyli nas czołgami, roz-
broili i wzięli do niewoli. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn (Dębniki), 
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skąd z końcem X 1939, jako rolnik, został zwolniony do domu. W okresie okupacji, a także  
w latach następnych pracował na roli. Odzn.: złotym i srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, odznaką „Za Wysługę Lat” – za 20 i 45 lat w OSP, odznaką „Strażak Wzoro-
wy”, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”  
i „Medalem 40-lecia Polski Ludowej”. Zm. w XI 1997 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicz-
nej. [ZKRPiBWP NS, K 344/1300; Książeczka wojskowa nr A 118288; świadek Piotra Kluski]

KORAL PIOTR, pochodził z Piwnicznej; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk dostał się w Różance 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł, po czym powrócił do 
domu. Innych danych brak. [Świadek Władysława Kumorka]

KORBA PIOTR, ur. 2 III 1910, Rupniów, pow. limanowski, s. Jana i Marii Moskała; st. 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 8 III 1932 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą zakoń-
czył 24 IX 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, po czym wyruszył na front 
w okolice Grybowa. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, skąd po 6-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. 
W 1942 wstąpił w szeregi BCh, gdzie pod pseud. „Janusz” działał w rupniowskiej placówce. 
Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem. Zm. 6 V 1988 i spoczywa na cmentarzu w Rup-
niowie. [ZKRPiBWP NS, K 350/634]

KORCZAK FRANCISZEK, ur. ok. 1913, Nowy Targ; strz. Służbę wojskową pełnił od 15 III 
1936 do IX 1937 w plutonie łączności 2 psp w Sanoku. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu łączności 
1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk dostał się za Mościskami do niewoli sow. Po zda-
niu broni odzyskał wolność i powrócił do domu. Innych danych brak. [Świadek Jerzego Rajskiego]

KORCZAK WŁADYSŁAW, ur. 26 III 1911, Nowy Targ, s. Jakuba i Anieli Różanki; plut. 
rez., malarz-tapeciarz. Trud jego wychowania spoczął na matce, bowiem jego ojciec poległ  
w 1914 na froncie jako żołn. austriacki. Mimo to ukończył 5 klas szkoły powszechnej i 3 klasy 
gimnazjum, po czym pomagał matce w gospodarstwie. W latach 1928-1931 odbywał prakty-
kę w zawodzie malarza, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Po zdaniu egzami-
nów czeladniczych znalazł zatrudnienie w wyuczonym zawodzie w Zakopanem. Powołany 
w III 1933 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, skąd po 9 miesiącach skierowano go do szkoły 
podoficerskiej przy 5 b. sanitarnym, stacjonującym w Krakowie przy ul. Kamiennej. Po jej 
ukończeniu we IX 1934 odszedł do rez. w stopniu kpr. W latach 1934-1939 wykonywał zawód 
malarza. W tym też czasie odbywał (w 1936) 6-tygodniowe ćwiczenia rez. w 2 psp w Sanoku.  
2 lata później ponownie znalazł się w szeregach wojska, tym razem w sądeckim pułku, z któ-
rym uczestniczył w operacji „Zaolzie”, na stanowisku podoficera sanitarnego. Zmob. 26 VIII
1939 do kgosp 1 psp, z którym wyruszył na front pod Krynicę, jako podoficer sanitarny. Pod-
czas walk o Sądową Wisznię, został lekko ranny w lewą nogę. Następnie we Lwowie dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd razem z 2 kolegami zbiegł  
i powrócił w X 1939 do domu. Podczas okupacji pracował w swoim zawodzie. W XII 1940 jego 
brat został aresztowany za pracę konspiracyjną, a następnie także i on, po czym osadzono go 
w zakopiańskim „Palace”. Po 4-tygodniowych przesłuchaniach, wobec braku dowodów winy, 
odzyskał wolność. W 1944 został zabrano go do prac ziemnych w Przychojcu k. Leżajska, gdzie 
odzyskał wolność w wyniku sow. ofensywy. Od V 1945 do końca 1946 pracował w nowotar-
skim Biurze Repatriacyjnym, jako konwojent. Wtedy też zawarł związek małżeński. Trwał on 
tylko 10 lat z powodu zgonu ż., z którą miał 2 dzieci. Ponownie ożenił się w 1956. W latach 
1950-1958 pracował w swoim zawodzie w tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwie Remon-
towo-Budowlanym, a następnie do 1977 we własnym zakładzie malarskim. Ze względu na 
stan zdrowia, przeszedł w 1978 na rentę inwalidzką. Zm. 22 IX 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, K 1110/1453]
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KORDECZKA JAKUB, ur. 25 07 1912, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski,  
s. Jana i Karoliny Chlipały; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w plutonie ppanc  
3 psp w Bielsku., którą zakończył we IX 1936. Powołany w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzy-
stej jednostki, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do pluto-
nu ppanc 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w Jaworniku Ruskim, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w którymś ze stalagów, skąd po zwolnieniu w 1940 i otrzymaniu sta-
tusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac rolnych w m. Konnersreuth 
k. Waldsassen. Po ucieczce z nich w 1941 powrócił do domu i ukrywał się do końca wojny. Po 
wojnie pracował jako stróż w domu wczasowym w Polanicy. Po powrocie w rodzinne strony 
w 1949 znalazł zatrudnienie w stolarni w Nowym Targu. W latach 1965-1970 był drwalem  
w Pienińskim Parku Narodowym, skąd przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 2 X 1999 i spoczy-
wa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, K 1479/1496]

KORDECZKA JÓZEF, ur. 28 II 1916, Zamieście, pow. limanowski, s. Michała i Fran-
ciszki Surdziel; strz. rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 III 1939 do służby wojskowej w 1 kckm 
1 psp, skąd 4 miesiące później przeniesiono go do plutonu ppanc. Z chwilą wybuchu wojny 
wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 19 IX do niewoli niem. Wieźli na konno  
i w Łańcucie załadowali do pociągu. Jechali z nami w stronę Krakowa. Ja widząc że wiozą nas 
do obozu, wyskoczyłem z pociągu koło Bochni. Po powrocie do domu pracował na roli. W 1942 
po zaprzysiężeniu przez Szymona Pyrcza został żołnierzem BCh, przyjmując pseud. „Skała”. 
Za niedostarczenie mleka okupantowi przebywał przez 5 miesięcy w nowosądeckim obozie 
pracy. Po zakończeniu działań wojennych zawarł w 1946 związek małżeński. Zm. 9 IX 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, K 1366/1084]

KORDECZKA KAZIMIERZ, ur. 23 I 1901, Podłopień, pow. limanowski, s. Jana i Wik-
torii; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. W latach 1923-1924 odbywał służbę wojskową. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca koncentracji w Rytrze. Pod-
czas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd wraz z kolegami zbiegł i w XI 1939 powrócił do domu. Po zaprzysiężeniu przez Jana Prze-
chrzta z Rupniowa, wstąpił 15 I 1942 wstąpił w szeregi BCh, gdzie służył pod pseud. „Czarny”, 
a następnie „Kazek”. Pełniąc jednocześnie funkcję sołtysa, zaopatrywał grupy partyzanckie  
w żywność. Zdradzony w 1944, schronił się w oddziale leśnym. Przez całe życie trudnił się rol-
nictwem. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i „Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945”. Zm. 14 V 1990. [ZKRPiBWP NS, K 355/749]

KORNAŚ JAN, ur. 9 XI 1908, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Jakuba i Agaty Hutek; 
strz. rez. rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930. Zmob. 25 VIII 1939 do 
bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Po zajęciu stanowisk na gó-
rze Wietrznica i wymianie ognia, obrońcy zmuszeni zostali do odwrotu w kierunku Nowego 
Sącza. Wówczas to 3 IX został ranny z ckm-u w brzuch. Przetransportowany do sądeckiego 
szpitala, gdzie przebywał do wiosny 1940. Przeniesiony na dalsze leczenie do Krakowa, które 
jednak nie odniosło spodziewanego rezultatu. W tej sytuacji powrócił do domu i leczył się 
przez 12 lat u prywatnego lekarza. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
w I 1990 i spoczywa na cmentarzu w Siekierczynie. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy, koło Limanowa]

KORNAŚ STANISŁAW, ur. 24 IV 1909, Nadole, pow. krośnieński, s. Edwarda i Kata-
rzyny Chłap; strz. rez., woźny sądowy. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 30 X 1930 do 
służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 21 III 1931 przeniesiono go do 26 b. KOP „Żytyń”. 
Po przejściu do rez. 15 IX 1932, został zatrudniony w Sądzie Grodzkim w Grybowie na sta-
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nowisku woźnego. Zawezwany 12 XII 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których brał 
udział w operacji „Zaolzie”. Wcielony 30 V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził szkolenie 
wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na 
front pod Hutę k. Krynicy. Jego wojenny szlak jest nieznany. Po zakończeniu walk powrócił do 
Grybowa, gdzie pracował nadal jako woźny w tamtejszym Sądzie Grodzkim. [SRNS, Teczka akt 
osobowych; SGGryb., Akta Prezydialne]

KORNAŚ WALENTY, ur. 23 I 1911, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Jakuba i Agaty 
Hutek; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 10 III 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 3 IX 1934. Po przejściu do rez. pracował okazjonalnie. Zmob. w VIII 1939 do ma-
cierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicz-
nościach do niewoli niem. Osadzony w obozie jenieckim, skąd po zwolnieniu i otrzymaniu 
statusu pracownika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac. Do kraju powrócił  
w 1945 i tu podjął pracę w PKP, jako manewrowy. Po 25 latach nieprzerwalnej pracy odszedł 
na emeryturę. Odzn. odznaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. 6 IV 1989 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 1406/836]

KORNHAUSER KAROL, ur. w 1910, Nowy Sącz, s. Henryka i Gitli Reich. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie wrześniowych walk dostał się w Kamion-
ce Strumiłowej do niewoli sow. Wywieziony do Archangielska, gdzie z początkiem 1944 został 
wcielony do 58 pp Armii Czerwonej. Poległ 20 I 1945 podczas walk pod Gołdapią i spoczywa 
w zbiorowej mogile żołnierskiej na tamtejszym cmentarzu. [SGNS, Zg 430/46]

KORONA STANISŁAW, ur. 20 I  1912, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Gór-
skiej; strz. rez., robotnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 10 V 1935 do służby woj-
skowej w 1 psp, którą zakończył 20 IX 1936. Po przejściu do rez. pracował w krynickim hotelu. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Brał udział w walkach o Lwów, po czym 30 IX przekroczył granicę węgierską. 
Internowany w obozie Érsekujvár a następnie Nagycenk, Várpalota i wreszcie Sopron, gdzie 
zastał go koniec wojny. Po powrocie do kraju w 1945 i podjął pracę w krynickim sklepie GS 
„SCh”, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. Zm. 9 V 1992 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. 
[ZKRPiBWP NS, K 908/890; świadek Władysława Korony]

KORZEŃ JAN, ur. 17 II 1919, Ropa, pow. gorlicki, s. Karola i Katarzyny Kusak; strz. rez. 
prac. fizyczny. Ukończył szkołę powszechną. Jako członek WFiPW powołany w szeregi ON  
i wysłany w V 1939 na 2-tygodniowe przeszkolenie wojskowe w Cyganowicach k. Starego 
Sącza. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Gładyszo-
wa. Stamtąd też w walkach odwrotowych wycofywał się w kierunku wschodnim. W Krośnie 
powierzono mu konwojowanie wozu z żywnością. Przyłączył się do taboru, który poważnie 
ucierpiał podczas bombardowania w Sądowej Wiszni, a następnie uległ doszczętnemu roz-
biciu pod Rawą Ruską. Tam też 18 IX dostał się do niewoli niem. W czasie przeprowadzania 
jeńców do obozu przejściowego zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji, a także po jej 
zakończeniu pracował w rolnictwie. Od ok. 1960 przez 5 lat był zatrudniony jako chałupnik 
w Gorlickim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego „Forest”. Zm. 9 III 1989 i spoczywa na 
cmentarzu w Ropie. [ZKRPiBWP NS, K 1407/701; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 288]

KORZON MARIA z domu MARYNOWSKA, ur. 3 VIII 1916, Szalowa, pow. gorlicki, 
c. Mariana Marynowskiego i Anny Śmietany; nauczycielka. Powołana w VIII 1939 do służby 
wojskowej w 2 k. bON „Gorlice”, po czym wyruszyła na front jako sanitariuszka. Opatrywała 
rannych żołnierzy po bitwie w Krościenku Wyżnym k. Krosna, a następnie wraz z wojskiem 
wycofała się w kierunku Przemyśla. Swój udział w wojnie obronnej zakończyła w Sądowej 
Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału, powróciła do domu. Od 1 X 1946 była nauczycielką w pu-
blicznej szkole zawodowej, a następnie w Państwowej Szkole Żeglugi Śródlądowej w Elblągu.  
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Z powodu ciężkiej choroby zmuszona została przerwać pracę pedagogiczną, po czym powró-
ciła w 1953 do Gorlic. Stąd też przeszła na rentę. Zm. 6 XII 1997 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, K 1537/1295; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 577]

KOS JAN, ur. w Nawojowej-Podkamiennem, pow. nowosądecki, zam. w Kamionce Wiel-
kiej (nr domu 257), ż. Kunegunda, miał 3 dzieci; szer., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Gry-
bów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front. Podczas walk poległ w Lasach Janowskich, 
razem z Ludwikiem Kmakiem w czasie bombardowania ich stanowisk obronnych. [APK, UW II, 
ZI 283; relacja syna Antoniego]

KOS WŁADYSŁAW, ur. 22 VIII 1908, Podegrodze, pow. nowosądecki, s. Michała i Zo-
fii Fiut; strz. rez., robotnik. Z powodu panującej w rodzinie biedy, nie uczęszczał do szkoły. 
Zaś od najmłodszych lat rodzice dawali mnie do gospodarzy na służbę, za jedzenie i odzież. 
Powołany w IV 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w X 1930. Zawezwany  
w 1934 na miesięczne ćwiczenia rez., w czasie których brał udział w akcji powodziowej. Po ich 
zakończeniu zawarł związek małżeński. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do tabo-
rów konnych dowożących amunicję na linię frontu. Po doprowadzeniu nas do stanu gotowości 
wyruszyliśmy z Nowego Sącza pod dowództwem kpt. Rogalskiego na linię frontu. Pierwszy rozkaz 
otrzymałem zawiezienia z Dąbrówki amunicji na Winną Górę. Na moście nad Popradem zostali-
śmy ostrzelani przez nieprzyjaciela, który nie przepuszczał przez niego nikogo. Tam zabili mi konie. 
Zabrałem więc inne, od gospodarza mieszkającego przy moście i zawiozłem inną drogą amunicję 
według rozkazu. Następnie wraz z wojskiem wycofywał się w kierunku wschodnim. Po drodze 
w nocy w jakimś miasteczku zostaliśmy zaatakowani przez niemieckie bombowce. Po tym nalocie 
tylko część naszego taboru dostała się do Jasła. Tu dostaliśmy rozkaz zamiany i przejścia z taborów 
na linię frontu do Boguszowa [?], gdzie stoczyliśmy walkę na białą broń pod dowództwem płk Su-
charzewskiego [być może chodzi o kpt. Władysława Suchorowskiego, d-cę 62 b. wartowniczego 
– przyp red.]. Podczas kolejnych walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Gorlice, skąd w lutym 1940 wywieziono go do stalagu XII C Wiebelshe-
im (nr jeńca 22087). Tam pracował w rolnictwie w Eberstadt u zamożnych właścicieli, a następ-
nie przy budowie umocnień ziemnych, nadzorowanych przez gestapowca. Wolność odzyskał  
w V 1945 w czasie ofensywy wojsk amerykańskich, po czym rok później, powrócił do kraju. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 III 1995 i spoczywa na cmentarzu  
w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, K 848/1101; baza danych straty.pl podaje datę ur. 21 II 1908]

KOSAKOWSKI JÓZEF, ur. 27 XII 1899, Białawoda, pow. nowosądecki; plut. rez., rolnik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany z końcem VIII 1939 do k. pionierów 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas 
walk przekroczył 19 IX granicę węgierską. Internowany do 15 XI 1939, po czym wywieziono 
go do Krakowa, gdzie 15 dni później odzyskał wolność. W I 1940 wstąpił do LSB, pełniąc 
obowiązki członka Sztabu Powiatowego. Pod pseud. „Szpak” założył trójki Straży Chłopskiej 
w Tęgoborzu, Łososinie Dolnej, Łęce i Gródku n. Dunajcem. Po reorganizacji był w BCh. 
Po zakończeniu okupacji przez 5 lat piastował funkcję Przewodniczącego GRN w Tęgobo-
rzu. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. i spoczywa na cmentarzu  
w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, K 152/77; relacja Józef Kosakowski]

KOSAKOWSKI PAWEŁ, pochodził z Rąbkowej, pow. nowosądecki; strz. ? W czasie 
działań wojennych żołn. 7 ks 1 psp. Innych danych brak. [Relacja Józef Sikorski]

KOSECKI STEFAN, ur. w 1908, zam. w Ptaszkowej, pow. nowosądecki, s. Jadwigi Szysz-
ki; szer. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz:, z którym wyru-
szył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk, dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli niem. Przebywał w stalagu. Innych danych brak. [SGGryb., A 461/45]

KOSECKI TADEUSZ, ur. 9 XII 1905, Świdnik, pow. nowosądecki, s. Cyprian i Anastazji 
Machacz; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzinie, poma-
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gając im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1927-1928 w 1 psp. W połowie 
sierpnia 1939 zostałem zawiadomiony, aby w ciągu dwóch godzin wstawić się do macierzystej 
jednostki w Nowym Sączu. Zaraz poszedłem zostawiając matkę w wieku 80 lat, chorą żonę  
i dwoje dzieci. Po przybyciu na miejsce oddałem książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną, oraz 
otrzymałem nowe umundurowanie i broń. Wtedy też przydzielono go do 55 Batalionu Asysten-
cyjnego. Na drugi dzień wraz z 3 kom. wyruszyliśmy pociągiem do Krakowa. Zatrzymaliśmy się 
w fortach, w których spaliśmy kilka nocy. Pierwszego września pełniłem służbę od godziny 3 do 
5 rano. Po jej skończeniu poszedłem się myć. Nagle usłyszałem dudnienie wystrzałów. Myślałem 
że to nasza artyleria ćwiczy. Za chwilę jednak nadleciał samolot niemiecki. Począłem budzić 
kolegów, bo zaczęła się wojna. Dowódca kompani przybiegł zdyszany i kazał ładować naboje, po 
czym szybko opuściliśmy koszary. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków-Bronowice, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. 4 III 1993 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, K 1435/932]

KOSIBA ANDRZEJ, ur. 15 X 1913, Nowy Sącz, s. Andrzeja i Franciszki Bomby; kpr. 
rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął praktykę w zawodzie kamieniarz-sztukator, 
uczęszczając jednocześnie do szkoły przemysłowej. Powołany 15 III 1934 do służby wojskowej 
w 1 psp, po ukończeniu której został podoficerem nadterminowym, a 8 V 1937 zawodowym.
Z chwilą wybuchu wojny wyruszył ze swoim pułkiem na front do Uścia Ruskiego. Podczas 
walk pod Jasłem został ranny w rękę. Następnie w walkach odwrotowych przez Iwonicz i Stryj 
dotarł do Stanisławowa i Doliny, po czym wykonując rozkaz przełożonych, przekroczył 18 IX 
granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie w Miskolcu, a następnie kolejno: Kassa 
(Koszycach), Hidasnémeti i Nemeske. W tym ostatnim był szefem obozu liczącego 160 osób. 
Po ucieczce z internowania, przedostał się do ambasady polskiej w Budapeszcie, gdzie otrzy-
mał paszport z wizą wjazdową do Francji. Wysłany nad jugosłowiańska granicę do Erdőcso-
konya (ob. Csokonyavisonta), gdzie po 2-tygodniowym wyczekiwaniu przepłynął Drawę. Lecz 
na brzegu zostaliśmy zatrzymani przez strażników jugosłowiańskich, którzy przewieźli nas do 
Wiruwiczycy [Virovitica – przyp. red.]. Stamtąd przewieziono nas do Zagrzebia i przez trzy dni 
byliśmy osadzeni w więzieniu. Konsul polski w Zagrzebiu zwolnił nas z więzienia i zostaliśmy wy-
słani do Splitu, gdzie przez dwa tygodnie czekaliśmy na statek. Greckim okrętem „Alsyka” zosta-
liśmy przewiezieni 24 XII 1939 do Francji. Umieszczono nas w obozie międzynarodowym Cardy 
Champion. Po tygodniu przewieziono nas do Paryża i umieszczono w koszarach Poniatowskie-
go, a stamtąd wysłano do IV Dywizji Strzelców Kresowych [6 Kresowy Pułk Strzelców Pieszych  
2 Dywizji Strzelców – przyp. red.]. Następnie w Granville zostałem przeszkolony w zakresie ob-
sługi czołgów i działek i skierowany wraz z oddziałem pod Verdun. Po przebiciu się Niemców 
wycofuję się przez Paryż do Belfortu. Ostatnie najcięższe walki stoczyliśmy pod Sampolit [Saint-
-Hyppolyte – przyp. red.]. Następnie przedzierając się przez 3 niem. i 2 włoskie dywizje, przeszli 
do Szwajcarii, gdzie zostali internowani. W 1944 dostałem rozkaz ucieczki przez południową 
Francję do Portugalii, a stamtąd do Anglii. Po szczęśliwym przybyciu na miejsce, skierowano 
go do Szkocji, gdzie wstąpił do 2 Brygady Strzelców Pieszych formowanej od II 1945 w Peter-
head. Tam też został mianowany st. sierż. Do kraju powrócił w 1947 i jako osadnik zamieszkał 
w Żegiestowie. Tu za własne pieniądze nabył dom, w którym założył sklep spożywczy. Jednak 
go niebawem upaństwowiono i oddano pod zarząd GS w Muszynie. W nim też jako kierownik 
tego sklepu pracował do 1960, po czym został portierem w Sanatorium „Prometeusz”. Był wie-
loletnim prezesem założonego przez siebie koła LOK w swojej miejscowości. Odzn.: Croix de 
Guerre, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, odznaką: „Zasłużony w Rozwoju Sądec-
czyzny”. Zm. 12 I 1996 i spoczywa na cmentarzu w Żegiestowie. [ZKRPiBWP NS, K 371/1115]

KOSIBA JÓZEF, ur. 19 XII 1920, Sękowa, pow. gorlicki, s. Stanisława i Anny Tumidaj; 
strz. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Wieczorowej Szkoły Za-
wodowej w Gorlicach. Jako jej absolwent, znalazł pracę w kopalni nafty w Dominikowicach. 
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W tym też czasie ukończył II stopień przeszkolenia w WFiPW. Wcielony w V 1939 w szere-
gi ON, gdzie przechodził dalsze przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON 
„Gorlice”, z którą wyruszył na front do Koniecznej. Podczas walk dostał się w Drohobyczu do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł w nocy wraz z kolegami 
przez dziurę w siatkowym w płocie i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował ponow-
nie w przedwrześniowym zakładzie pracy. Po jej zakończeniu, był zatrudniony w poszukiwa-
niach naftowych, a od 1955 w Fabryce Maszyn Górniczych w Gorlicach, skąd w 1975 odszedł 
na rentę. Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Przodownikom 
Pracy”. Zm. 4 VIII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS, K 374/352; ZKRPiBWP 
Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1973-86, t. 1, poz. 85]

KOSIBA KAZIMIERZ, ur. 12 XI 1912, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Wawrzyńca i Te-
klii Głóg; strz. rez., ekonomista. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Gorlicach, terminował  
w zawodzie malarz-lakiernik, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. Powołany  
20 IV 1934 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, w czasie której ukończył 
szkołę podoficerską przy 6 b. telegraficznym w Jarosławiu. Po przejściu do rez. z dniem 15 IX 
1935 podjął pracę w wyuczonym zawodzie. Zawezwany w 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia 
rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 14 VIII 1939 do plutonu łączności 1 psp,  
z którym wyruszył na front do Izb. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, 
skąd po kapitulacji skierował się w stronę domu. Zatrzymany w drodze powrotnej przez niem. 
żandarmerię i osadzony w obozie przejściowym Jarosław. 3 dni później zbiegł w czasie trans-
portu do stalagu i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako malarz. Po jej zakoń-
czeniu prowadził prywatny sklep chemiczny do 1949, a następnie przez 2 lata był kierowni-
kiem takiej samej placówki w gorlickiej GS „SCh”. 15 I 1951 przeszedł do Technikum Ekono-
micznego w Gorlicach na sekretarza pozostając tam do 15 VII 1956. W tym też czasie ukoń-
czył Technikum Rolniczo-Gospodarskie dla Pracujących. Po przeniesieniu do Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Gorlicach, pracował na stanowisku kierownika sekcji 
w dziale gospodarczym. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 28 I 2002 do stopnia 
ppor. Odzn. medalem „30-lecia Polski Ludowej” i odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spół-
dzielczego” [ZKRPiBWP NS, K 919; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały historyczne, poz. K 15]

KOSIBA KAZIMIERZ pseud. Romańczyk, ur. 12 II 1912, Muszyna, pow. nowosądec-
ki; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk w nieznanych okolicznościach przekroczył granicę 
państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. W póź-
niejszym okresie był żołn. 1 k. 13 Batalionu Strzelców 2 Korpusu Polskiego. Poległ 11 III 1945  
i spoczywa na Cmentarzu Polskim w Bolonii (sektor 22–D–2). Odzn. pośmiertnie: „1939–
–1945 Star”, „The Italy Star”, „The War Medal 1939–1945”. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 144]

KOSIEK STANISŁAW, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. W czasie walk w wyniku postrzału doznał złamania prawej kości udowej. Umieszczony 
w zamojskim szpitalu powszechnym, skąd 11 XI przewieziono go do krakowskiego szpitala. 
Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista...szpital Zamość]

KOSIK JÓZEF, ur. 30 III 1907, Łukowica, pow. limanowski, s. Wojciecha i Antoniny 
Szela; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1929 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku 
i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej zakończeniu 11 XI 1929 w stopniu st. strz., został 
z-cą d-cy drużyny w ks. Do rez. odszedł 22 IX 1930. Związek małżeński zawarł w 1933. Zawe-
zwany 7 VIII 1934 na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 2 psp w Sanoku. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front 
do Krakowa. Podczas działań wojennych w rejonie Tomaszowa Lubelskiego ranny, dostał się 
20 IX do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu PCK w Narolu k. Tomaszowa, skąd przewie-
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ziono go, do szpitala św. Łazarza w Krakowie. Wobec zagrożenia wywozem do stalagu, zbiegł 
stamtąd w XI 1939, dzięki pomocy jezuity o. Mieczysława Kuznowicza. Po powrocie do domu 
leczył nadal rany postrzałowe, a następnie pracował na roli, aż do 1974, kiedy to z powodów 
zdrowotnych przekazał gospodarstwo synowi. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 11 VI 1992 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Potoku. [ZKRPiBWP NS, K 377/897; 
Książeczka wojskowa nr D 410802]

KOSIŃSKI WOJCIECH, ur. 5 III 1908, Wójtowa, pow. gorlicki, s. Bartłomieja i Katarzyny; 
strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany w 1932 do służby wojskowej w 39 Pułku Strzelców Lwowskich w Jarosławiu, 
skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do 2 b. KOP „Bereźne”. Po przejściu do rez. rozpoczął 
pracę w Kopalnictwie Naftowym w Krygu jako pomocnik szybowego. Zmob. 15 VIII 1939 do
bON „Gorlice” i skierowany do prac fortyfikacyjnych w Hańczowej. Podczas walk dostał się  
w Lasach Janowskich, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po  
8 dniach zbiegł i powrócił do domu. Tak w okresie okupacji jak i w latach powojennych, pra-
cował w kopalni nafty w Krygu. W 1953 przeszedł do GS „SCh” w Lipinkach na stanowisko 
magazyniera. Tę funkcję sprawował do czasu przejścia na emeryturę w 1973. Zm. 30 III 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Wójtowej. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 12, poz. 111]

KOSMAL JÓZEF, ur. 9 III 1915, Przenosza, pow. limanowski, s. Jana i Julii Piekarczyk; 
strz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im w gospodar-
stwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż 
przed jej nastaniem wyruszył do wzmocnienia ochrony granicy państwowej w rejon Grybowa. 
Podczas walk w Sądowej Wiszni ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w przemy-
skim szpitalu, skąd w obawie przed wywiezieniem do stalagu zbiegł. Po powrocie do domu, 
trudnił się rolnictwem. Wiosną 1943 wstąpił w szeregi AK z przydziałem do placówki „Dwór” 
w Skrzydlnej, dowodzonej przez Wiktora Lacha pseud. „Wilk”. Tam pod pseud. „Urban” był 
gońcem i wywiadowcą. Ponadto brał udział w przejęciu zrzutów w rejonie Słopnic, a także 
uczestniczył 18 VIII 1944 w akcji odbicia zarekwirowanego bydła w Szczyrzycu. Odzn. meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 17 X 1990 i spoczywa na cmentarzu w Skrzydl-
nej. [ZKRPiBWP NS, K 378/773]

KOSTALIK LUDWIK, ur. 6 IX 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Mar-
cina i Albiny Wójcik; kpr. rez., monter. Służbę wojskową pełnił od 5 IV 1937 do 18 XII 1938  
w 1 psp, w czasie której ukończył Szkołę Podoficerów Łączności w Toruniu. Zmob. w VIII 
1939 do kckm w macierzystej jednostce, po czym wyruszył na front pod Grybów jako łącz-
nościowiec. Podczas działań wojennych przekroczył 19 IX granicę węgierską. Internowany  
w obozie Komárom, skąd w 1940 powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, K 1145]

KOSTECKI JAN, ur. 2 II 1910, Lenartov (Słowacja), zam. w Nowym Sączu, ul. Lwowska 99, 
żonaty, miał 5 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk dostał się do niewoli. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1253]

KOSTECKI JAN, ur. 11 III 1913, Koniuszowa, pow. nowosądecki, s. Michała i Agnieszki, 
kawaler; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk został ranny w twarz. Umieszczony w którymś ze szpitali, skąd 6 XI 1939 przeniesiono go 
do krakowskiego szpitala im. Kopernika. [APK, UW II, ZI 283; APK, PCK 19, Lista..., szpital im Kopernika, 
Krakowie]

KOSTECKI JÓZEF, ur. 12 XII 1905, Królowa Górna, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Marii Polańskiej; strz. rez. Zmob. 26 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych danych brak. [Świadek Józefa Ruchały]

KOSTECKI JÓZEF, ur. 9 VIII 1911, Bystra, pow. gorlicki, tam zam., s. Jana i Agaty Try-
bus; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk pod Winnikami k. Lwowa wyruszył wraz z polska piechotą do kontrnatarcia, znaj-
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dując się na lewym skrzydle, tam też raniony upadł ugodzony pociskiem, a leżącego na ziemi, 
dosięgła druga kula, trafiając go w usta, skutkiem czego zm. na miejscu. [SGGorlice, Zg 16/49]

KOSTECKI MARCIN, ur. 1911, Stara Wieś, pow. nowosądecki. Zmob. w 24 VIII 1939 
do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk poległ na wschodnich terenach Polski. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne t. 53]

KOSTECKI STANISŁAW, ur. 18 IV 1908, Krużlowa Wyżna, tam zam. (nr domu 125), 
s. Stanisława i Marii Polańskiej; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1931. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG  
w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce, wcielony do nowo powstałego b., z którym wyruszył 
na wzmocnienie granicy na brzegu Dniepru, skąd wobec niesprzyjającej dla Polski sytuacji 
militarnej, zgodnie z rozkazem, skierował się ku granicy państwowej. Po dojściu do Zaleszczyk 
zrezygnował z jej przekroczenia, po czym w X 1939 powrócił do domu. W I 1940 rozpoczął 
działalność w podziemiu pod pseud. „Figiel”. Zm. ok. 1982 i spoczywa na cmentarzu w Kruż-
lowej. [Relacja Władysław Spasalski]

KOSTILEK LUDWIK, ur. 6 IX 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Mar-
cina i Albiny Wójcik; kpr. rez., monter. W wieku 3 lat zm. mu ojciec, a trud jego wychowania 
spadł na matkę. Ona też w 1918 podjęła decyzję o osiedleniu się w Rożnowie, gdzie ponownie 
wyszła za mąż. Lecz 8 lat później i ona zm., a małoletni Ludwik pozostał na wychowaniu ojczy-
ma. Dzięki niemu ukończył szkołę powszechną, po czym pracował jako pomocnik ogrodnika. 
W 1933 wstąpił do junaków, gdzie zdobywał zawód stolarza. 2 lata później powrócił do Roż-
nowa i podjął pracę przy budowie zapory wodnej. Powołany 5 IV 1937 do służby wojskowej, 
którą zakończył 18 XII 1938. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i po umundurowaniu naszą drużynę przydzielili do kompani KM i pojechaliśmy 
do Jasła. Tam zajęliśmy stanowiska obronne, zapewniając łączność. Ustępując wskutek niem. 
natarcia, wspieranego silnym bombardowaniem, wycofywał się w kierunku wschodnim.  
W obliczu rozbicia oddziału, na rozkaz d-cy, przekroczył granicę państwową w Siankach  
k. Turki. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i w 1940 powrócił do domu. W okre-
sie okupacji, a także po jej zakończeniu pracował w elektrowni jako monter turbin wodnych, 
skąd w 1978 odszedł na emeryturę. Odzn. odznaką „Przodownikom Pracy”. Zm. 27 IX 1998  
i spoczywa na cmentarzu w Rożnowie. [ZKRPiBWP NS, K 1145/1387]

KOSTKIEWICZ, imię nieznane. Żołn. bON „Gorlice”. Innych danych brak. [Świadek Piotra 
Halucha]

KOSTUCH HENRYK, ur. 26 VII 1921, Sokół k. Gorlic, s. Stefana i Marii Honkowic; strz. 
Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, kontynuował naukę w gorlickiej szkole zawodowej. 
W czasie jej trwania wstąpił do WFiPW. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 plutonu 4 k. „Biecz” bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front do Małastowa. Był najwyższym mężczyzną w k. i z tej 
racji pobierał żywność z kotła jako pierwszy. Brał udział w walkach w Krościenku k. Krosna,  
a następnie w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Gor-
licach. [ZKRPiBWP NS. K 1577/1387]

KOSZKUL JÓZEF, ur. 30 VIII 1921, Barcice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Rozalii 
Górki; strz. rez., leśnik. Po zdobyciu podstawowgo wykształcenia, kontynuował naukę w szkole 
zawodowej. W tym czasie należał do „Strzelca”, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Z tej 
racji wstąpił ochotniczo w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą następnie 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Przeniesiony na linię frontu do Piwnicznej, skąd 
rozpoczął swój wrześniowy szlak. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim, dostał się do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu zajmował się rolnictwem. Po zaprzysię-
żeniu 1 I 1942 przez por. Stanisława Frączka wstąpił w szeregi AK. Pod pseud. „ Sokół” działał  
w oddziale partyzanckim Zygmunta Klimeckiego „Lecha”. Po zakończeniu wojny ukończył  
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w 1947 szkołę leśną i od tej pory wykonywał zawód leśnika. Na emeryturę przeszedł w 1987. Zm.  
2 VI 1992 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, K 1480/902; relacja Eugeniusza Szewczyka]

KOSZUT JAN, ur. 10 III 1914, Jadamwola, pow. limanowski, s. Józefa i Zofii Bobak;
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1937-1938. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym, z którego zbiegł i powrócił do domu. W 1941 wstąpił w szeregi BCh, 
gdzie pod pseud. „Wiśnia” służył jako łącznik, między „Skiełką”, a grupą Wojciecha Dębskiego 
„Bicza”. Przechodził przeszkolenie wojskowe na Mogielicy. Brał udział w rozbiciu niem. ko-
lumny w Jazowsku oraz potyczce na terenie Olszanki. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
[ZKRPiBWP NS, K 34/39]

KOSZUT WŁADYSŁAW, ur. 15 I 1910, Wysokie, pow. limanowski, s. Józefa Marii Le-
śniak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 27 X 1931 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, 
skąd po okresie rekruckim, przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Jednak 15 IV 1933 
przeszedł do rez. w wyniku reklamacji, spowodowanej śmiercią ojca. Zawezwany 20 VII 1939 
na miesięczne ćwiczenia rez. w 1 psp, podczas których wznosił umocnienia polowe na Hucie. 
Po ich ukończeniu i powrócił do domu, by 2 dni później już w ramach mobilizacji, ponownie 
powrócić do jednostki. Tu dostał przydział do kgosp. Jako woźnica dowoził żywność na linię 
frontu w kierunku Mszany Dolnej, Łącka i Krynicy. Podczas wykonywania swojej powinno-
ści był świadkiem śmierci strz. Tadeusza Piwowara i kpr. Stanisława Majchra, pochodzących  
z Chełmca, oraz zranienia por. Zenona Remiego. Po likwidacji magazynów żywnościowych 
pułku, odesłano go wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przyby-
ciu na miejsce oddelegowano go do OZ w Stanisławowie. Uniknął niewoli sow. przekraczając 
18 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł, celem przedostania 
się do Francji. Ujęty 8 XII 1939 przez Niemców i osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeńca 40400). Stamtąd też 3 III 1940 podczas burzy śnieżnej zbiegł wraz z kolegą i po  
3-tygodniowej wędrówce, powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm.  
14 II 2002 i spoczywa na cmentarzu w Trzetrzewinie. [ZKRPiBWP NS, K 1078/1637]

KOSZYK JÓZEF, ur 16 III 1916, Gródek, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Radzik; 
strz., rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 11 XI 1938 do służby wojskowej, którą zakończył wcześniej bo  
1 V 1939, z powodu reklamacji. Zawezwany 23 VII na ćwiczenia wojskowe do macierzystej 
jednostki, w czasie których wybuchła wojna. Przeniesiony do mobilizowanego przy 1 psp  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk w Lasach Janow-
skich dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd miał być 
wywieziony do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł w okolicach Rzeszowa. 
Po powrocie do domu trudnił się rolnictwem. W 1951 zawarł związek małżeński. Zm. 29 XII 
1986 i spoczywa na cmentarzu w Podolu. [ZKRPiBWP NS, K 1079/536]

KOSZYK JÓZEF, ur. 14 II 1916, Dąbrowa, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 3),  
s. Stanisława i Ludwiki Dominik; st. strz., robotnik. We IX 1939 żołn. służby zasadniczej  
w 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front w rejon Uścia Ruskiego. Już podczas pierwszych walk 
został ranny w rękę, w wyniku czego utracił 3 i 4 palec. Umieszczony 5 IX w gorlickim szpitalu, 
skąd jeszcze tego samego dnia był ewakuowany do Jasła. Jednak już następnego dnia został 
zabrany i odesłany dalej w kierunku wschodnim. Do domu powrócił jako inwalida. 24 XI 1940 
zawarł związek małżeński z Jadwigą Szaratą. [APK, UW II, ZI 283; APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, 
poz. 14 i Lista..., szpital Jasło, poz. 40, oraz 120; Parafia Wielogłowy, Księga chrztów Dabrowa, t. 3, s. 5]

KOSZYK PIOTR, ur. 12 IV 1908, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, s. Ma-
teusza; strz. rez. Służbę wojskową pełnił od 15 III 1930 do 12 XI 1931. Związek małżeński 
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zawarł 28 XI 1934 z Władysławą Polańską. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas działań wojennych dostał się 
18 IX w Brzeżanach do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Karakub (obwód doniecki) 
i zatrudniony prawdopodobnie w kamieniołomach, pozyskujących materiał do budowy dro-
gi strategicznej. Przewieziony 15 VI 1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi), 
gdzie pracował przy budowie linii kolejowej. Stamtąd odesłano go 18 VII 1941 transportem  
nr 3 ze stacji Czibju do obozu NKWD w Juży (obwód iwanowski), gdzie doczekał amnestii. 
Po zwolnieniu z niewoli, wyjechał 5 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa  
w Tatiszczewie. Wraz z nią opuścił ZSRR udając się na Bliski Wschód. Brał udział w kampanii 
afrykańskiej, a następnie włoskiej (walczył pod Monte Cassino). Po zakończeniu służby po-
wrócił w 1946 do kraju. Zm. 5 IX 1964 i spoczywa na cmentarzu we Florynce. [ZKRPiBWP NS, 
Kp 68/340; SPNS, Ns 706/63; Ośrodek Karta. Lista osób represjonowanych, poz. 104858]

KOŚCIELNIAK JAN, pochodził z Piwnicznej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Jego wrześniowy szlak 
wiódł od Żegiestowa po Jaworów k. Lwowa, gdzie dostał się do niewoli sow. Po złożeniu broni 
odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Innych danych brak. [Relacja Michała Pierzgi]

KOŚCIELNIAK WŁADYSŁAW, ur. 25 I 1909, Rabka, pow. nowotarski, s. Benedyk-
ta i Agnieszki Karguli; kpr. rez., strażak. Ojciec jego zaginął w 1914 na froncie wschodnim, 
zaś ciężar wychowania pozostałych 5 dzieci spadł na matkę, której pomagali w miarę swoich 
możliwości krewni. W tej sytuacji ukończył on jedynie 2 klasy szkoły powszechnej. W wieku  
19 lat znalazł zatrudnienie w OSP w Rabce, jako konserwator sprzętu gaśniczego. Powołany  
6 III 1933 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył 25 IX 1934. Po przejściu do 
rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia. Zawezwany w 1936 na ćwiczenia wojsko-
we do macierzystej jednostki, po powrocie zawarł związek małżeński. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp i skierowany do samodzielnego oddziału taczanek, z którym wyruszył do Bielska, skąd 
rozpoczął swój wrześniowy szlak. Wiódł on przez Wadowice, Mogilany, Bochnię, Lasy Niepoło-
mickie, Tarnów, gdzie dostaliśmy się na moście przerzuconym nad Dunajcem w krzyżowy ogień 
dział. Wieczorem tego dnia zostałem lekko ranny w rękę i nogę. Wycofywaliśmy się na wschód do 
Biłgoraja, a następnie w Lasy Janowskie. Tam też dostał się do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym Przeworsk, a następu Łańcut, skąd miał być wywieziony do stalagu. Podczas 
transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł 2 X i powrócił do domu. Tu w XI 1939 wstąpił do ZWZ 
przyjmując pseud. „Puchacz”. Podczas okupacji pracował w straży pożarnej. Począwszy od 
1947 był pracownikiem parowozowni PKP w Chabówce. Zm. 6 X 1986 i spoczywa na cmen-
tarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, K 519]

KOŚCIÓŁEK MICHAŁ, ur. 24 IX 1909, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Józefa 
i Małgorzaty Wiktor; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Pracował także dorywczo w tartaku Rosembacha  
w swojej miejscowości. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 4 ks 4 psp w Cieszynie, 
którą następnie kontynuował do 11 III 1934 w b. KOP. Po przejściu do rez. powrócił do pra-
cy na roli. Zmob. 16 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w celu zabezpieczenia 
odcinka granicy słowackiej. Po przybyciu na miejsce okopaliśmy się w okolicach Wysowej  
w miejscowości Czarna. Po agresji na nas nieprzyjaciela, rozpoczęliśmy w walkach osłonowych 
odwrót w kierunku wschodnim. Dostał się w Lasach Janowskich, do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Rzeszów, skąd samochodem przewieziono go do Krakowa i tam 12 
X 1939, jako rolnika, zwolniono do domu. Przez cały okres okupacji oraz w późniejszym 
okresie pracował na roli. W tym też czasie (1943) zawarł związek małżeński z wdową po 
rozstrzelanym Górce, stając się równocześnie ojcem dla jej 7 małoletnich dzieci. Począwszy 
od 1949 był robotnikiem kolejowym w Oddziale Drogowym PKP Nowy Sącz, a w 1953 prze-
szedł do pracy w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych, oddział Wierchomla. Stamtąd 
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też w 1967 odszedł na rentę. Zm. w VIII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wiel-
kiej. [ZKRPiBWP NS, K 1192/922]

KOT JAN, ur. 28 X 1906, Wygnanka k. Czortkowa. Ukończył historię na Wydziale Filo-
zoficznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas studiów aktywnie uprawiał 
pływanie i wkrótce zaczął odnosić duże sukcesy w tej dyscyplinie, jako zawodnik AZS Lwów. 
Był wielokrotnym rekordzistą i mistrzem oraz wicemistrzem Polski na dystansach 100, 200, 
400 i 1500 metrów stylem dowolnym a także w sztafetach. Przez wiele lat bronił barw Cracovii 
w drużynie piłki wodnej. Jako nauczyciel pracował w Olkuszu, a od 1934 r. w bocheńskim 
gimnazjum uczył historii i przysposobienia wojskowego. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Swój udział w wojnie obron-
nej zakończył pod Lubaczowem. Po powrocie z wojny wstąpił w szeregi ZWZ, a późń. AK  
– w krakowskim zgrupowaniu „Żelbet”, gdzie używał pseud. „Kurek”. Był d-cą k. w b. Woj-
skowej Służby Ochrony Powstania. Po rozwiązaniu AK został członkiem władz naczelnych 
organizacji „Nie”, od IX 1945 należąc do ścisłego kierownictwa, a równocześnie pracując jako 
instruktor w Studium Wychowania Fizycznego UJ. Jako kierownik Biura Studiów WiN uczest-
niczył w opracowaniu Memoriału polskiego ruchu oporu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
Aresztowany w Krakowie 24 VIII 1946 i osadzony w bunkrze UB przy placu Inwalidów. Po  
7 miesiącach przewieziono go do krakowskiego więzienia Montelupich, a następnie przebywał 
w więzieniu św. Michała. W czasie procesu tzw. „krakowskiego” trwającego od 11 VIII do  
10 IX 1947 został trzykrotnie skazany na karę śmierci. Po egzekucji 3 jego kolegów, zamie-
niono mu jednak 13 XI 1947 karę śmierci na dożywotnie więzienie. Wywieziony do Wronek, 
gdzie przesiedział ponad 10 lat, w tym 5 w pojedynczej celi. W III 1957 powrócił do domu. 
Szykanowany nie mógł podjąć pracy w szkole. Pracował w MPGKiM w Bochni oraz w rejo-
nie Eksploatacji Dróg Publicznych, gdzie pracował jako magazynier. Zm. 12 VII 1992 i został 
pochowany na cmentarzu komunalnym w Bochni. [Michalina Pięchowa, Ja jestem z tych..., „Zwiastun 
Maryi”, miesięcznik Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja w Bochni, nr 8 (69) z 2000 ]

KOT TADEUSZ, ur. ok. 1903, Grodzisko Górne k. Leżajska, zam. w Krynicy, pow. nowosą-
decki; szer. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są nieznane. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 i 10 z 1999]

KOTARA JAN, ur. 12 XII 1913, Szyk, pow. limanowski, s. Józefa i Heleny Sowy; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 12 XI 1936 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd w III 
1937 przeniesiono go do b. KOP. Po przejściu do rez. 22 IX 1938, pracował na roli. W tym 
też czasie zawarł związek małżeński. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do 
domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 7 I 1983. [ZKRPiBWP NS, K 403/327]

KOTARA KAJETAN, ur. 26 II 1916, Sadek, pow. limanowski, s. Marii; strz., rolnik. Do  
8 roku życia wychowywała go babcia, a po jej śmierci opiekę nad nim przejęła matka, która  
w tym czasie wyszła za mąż. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pracował jako pastuch, 
jednocześnie uzupełniając wykształcenie. Pracował w rolnictwie, a następnie jeździł końmi jako 
fornal. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył 
na front pod Krynicę, jako celowniczy ckm. Podczas walk dostał się pod Krosnem do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł. Przez okres okupacji pracował w majątku Romera w Jodłowniku.  
W V 1940 został zaprzysiężony przez Kazimierza Drożdża „Bronę” do ZWZ-AK, placówka „So-
sna”. Tu pod pseud. „Wawrzek” pełnił służbę łącznika pomiędzy placówką, a d-cą II plutonu w Jo-
dłowniku. 2 lata później zawarł związek małżeński. W połowie 1944, wraz z dowodzonym przez 
niego plutonem, przeszedł do BCh. Po zakończeniu wojny pracował w Państwowym Ośrodku 
Hodowli Zarodowej w Siarach. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 2 IV 2001 do 
stopnia ppor. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, K 404/981]
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KOTARBA JAN, ur. w 1912, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Sebastiana i Franciszki 
Gruszkowskiej; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 4 b. KOP „Dederkały”, 
którą zakończył w III 1939. Już 4 V 1939 zawezwano go na ćwiczenia rez. do 1 psp, po czym  
4 VII 1939 powrócił do domu. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk został ranny. Przejeżdżający taborem Antoni Nowak i Jan Paluszek wywieźli 
go z pola walki, powożonym przez siebie wozem. Jednak po osiągnięciu Biłgoraja, dostali się 
wszyscy 3 do niewoli niem. Mnie odwieźli do szpitala w Jarosławiu, gdzie leżałem przez mie-
siąc, mając złamane żebra w prawym boku. W obawie przed zabraniem do stalagu zbiegł. Po 
przybyciu do miejsca zamieszkania rozpoczął pracę w tamtejszym kamieniołomie. W 1942 
Niemcy wywieźli mnie i innych do Związku Radzieckiego do pracy przy budowie dróg w Staro-
konstantynowie (Ukraina). Tam byłem pomocnikiem kierowcy Jana Głowy z Myślenic. Podwozi-
liśmy potrzebny sprzęt, baraki i inne potrzebne rzeczy, a przy tym mieliśmy łączność z miejscową 
partyzantką. To im podwoziliśmy broń, amunicję i inne potrzebne rzeczy w kierunku frontu. 
Lecz Niemcy nas wyśledzili wskutek zdrady własowców. Kierownik firmy Austriak, ostrzegł nas, 
że jesteśmy poszukiwani przez gestapo i wówczas obaj zbiegliśmy, ukrywając się u Ireny Krzaczek  
w Starokonstantynowie do czasu wejścia Armii Czerwonej. W 1944 wstąpił w jej szeregi, otrzy-
mując przydział do jednostek ze składu I Frontu Ukraińskiego. Podczas walk o Kołomyję zo-
stał ciężko ranny, doznając odłamkowego uszkodzenia lewego stawu kolanowego. Umieszczo-
ny w szpitalu polowym Zabłocie, a następnie w Winnicy i wreszcie w Szpitalu Ewakuacyjnym 
w Baku, gdzie przebywał w okresie od 3 VIII do 3 XI 1944. Po opuszczeniu tego ostatniego, 
został zdemobilizowany jako inwalida. W ramach akcji repatriacyjnej powrócił w 1946 do 
kraju, wraz z poślubioną rok wcześniej małżonką. Po przybyciu na miejsce, otrzymał przydział 
na gospodarstwo k. Jeleniej Góry. Jednak ze względów zdrowotnych, tam się nie osiedlił i po 
2 latach powrócił do Mszany Dolnej. Tu od 1950 przez 21 lat pracował w GS „SCh”, po czym 
odszedł na emeryturę. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 21 IX 
1990 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, K 406/769; APK, PCK 19, Lista..., 
szpital Jarosław]

KOTARBA JÓZEF, ur. 1 II 1914, Obłazy Ryterskie, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Ma-
rii Matusik; strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, podczas 
której wybuchła wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył wraz z swoją k. na front w okolice 
Grybowa. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Łańcut, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie transportu jeńców do 
Rzeszy zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował na roli. 1 I 1941 zawarł zwią-
zek małżeński z Zofią Pawlik. Po zakończeniu wojny był robotnikiem w ryterskiej składnicy 
drewna, skąd odszedł na rentę. Zm. 3 V 1996 i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP 
NS, K 1162/1171]

KOTAS JÓZEF, ur. w 1905, Olszana, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Daniel; strz. rez., 
rolnik. Wychowywała go babcia Anna Daniel w Rogach, która zapewniła mu wykształcenie na 
poziomie szkoły powszechnej. Powołany w 1924 do służby wojskowej w 16 pp Tarnów, którą 
zakończył w 1925. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński z Julią Zarębą, z którą miał 
5 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w którymś z obozów przejściowym, celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu 
jeńców wraz z kolegą Michałem Wójcikiem z Podegrodzia, oderwali kilka desek w wagonie  
i przez otwór wyskoczyli z pędzącego pociągu pomiędzy Męciną a Marcinkowicami. Jednak 
wolność okupiona została ogólnym poturbowaniem obu oraz złamaniem nogi przez jego ko-
legę. W tej sytuacji Józef niósł na plecach poszkodowanego kolegę w nocy, a w dzień ukrywali 
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się w stogach słomy. Tak szczęśliwie dotarli do swoich domów. W okresie okupacji należał do 
BCh, a także był sołtysem. Sprawowany urząd pozwolił mu ratować ludzi przed wywiezieniem 
do przymusowych prac w Rzeszy, za co nierzadko Niemcy przykładali mu lufę karabinu do 
głowy. Zaważyło na jego zdrowiu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 12 X 1959 i spo-
czywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu-Helenie. [Relacja córki Władysławy Głuc]

KOTERLA JAN, ur. w 1909, Dąbrówka Polska k. Nowego Sącza, s. Józefa i Katarzyny; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Wawrzką 
6 IX został ranny. Umieszczony w gorlickim szpitalu, skąd następnego dnia przewieziono go 
do Jasła. Jego późniejsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 9, oraz Lista..., szpital 
Jasło poz. 51]

KOTERLA JAN, ur. 16 IX 1912, Olszana, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii Woj-
narowskiej; strz. rez., szewc-modelarz. W zasadzie to nie pamiętał swoich rodziców. W wieku 
2 lat, jego ojciec wyjechał za granicę w poszukiwaniu pracy i już nigdy nie powrócił do domu, 
a matka zm. w 1922. W tej sytuacji wychowywała go ciotka Agnieszka Pasoń z Gołkowic, a od 
1926 rodzina jego ojca. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagał wychowującej go osobie 
w gospodarstwie, a następnie terminował w zakładzie szewskim w Łącku, zostając czeladni-
kiem. Powołany 10 IV 1934 do służby wojskowej w 36 pp Legii Akademickiej w Warszawie, 
którą zakończył w X 1935. Po przejściu do rez. pracował w wyuczonym zawodzie. Zawezwany 
jesienią 1938 na 8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w czasie których brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył z nim na front. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. 
Przez całą okupację wykonywał zawód szewca. W tym też okresie (1942) zawarł związek mał-
żeński z Anną Adamczyk. Aresztowany 9 V 1943 przez Niemców, pod zarzutem współpracy 
z podziemiem i osadzony w nowosądeckim więzieniu jako zakładnik. Przebywał w nim przez 
miesiąc. 2 X 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie służył pod pseud. „Brzost”. Po zakończeniu 
wojny osiedlił się w Starym Sączu i tam przez 4 lata, pracował jako indywidualny rzemieślnik 
w swoim zawodzie. Po likwidacji jego zakładu, przez kolejne lata był zatrudniony w nowo-
sądeckim warsztacie szewskim Spółdzielni Handlowej „Konsumy”, a od 1955 przez kolejne  
4 lata nauczał zawodu w starosądeckiej szkole zawodowej. 4 lata później został pracownikiem 
Spółdzielni Przemysłu Skórzanego „Watra” w Piwnicznej, skąd w 1976 odszedł na emeryturę. 
Zm. 26 IV 1993 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 1040/1069]

KOTERBA FRANCISZEK, ur. 23 VIII 1912, Krościenko n. Dunajcem, s. Jana i Bronisła-
wy Kozłeckiej; plut. rez., leśniczy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. 
Powołany 5 III 1934 do służby wojskowej w 21 pal w Bielsku, skąd skierowano go do szkoły 
podoficerskiej. Jako jej absolwent z 1 X 1934, po awansie na bombardiera, został instrukto-
rem obsługi dział. W V 1935 już jako kpr. objął funkcję d-cy działonu, po czym 30 VII 1935 
odszedł do rez. w stopniu plut. Zawezwany 25 VIII 1938 na ćwiczenia wojskowe do macierzy-
stej jednostki w Bielsku, które odbywał na stanowisku d-cy plutonu zwiadu. Przed ich ukoń-
czeniem wysłany na przeszkolenie do 6 pal w Krakowie, skąd 20 X 1938 powrócił do domu. 
Tu 1 XI 1938 został zatrudniony na stanowisku gajowego w Pienińskim Parku Narodowym.  
We IX 1939 nie otrzymał karty mobilizacyjnej, mimo to ochotniczo wstąpił do Straży Granicz-
nej w Krościenku, ubrany w swój mundur leśnika i wyposażony w służbową broń. Do zadań 
podległego mu oddziału należała likwidacja nieprzyjacielskich patroli. Po zajęciu Krościenka 
przez Niemców przeszedł do Nowego Sącza, skąd transportem kolejowym miał wyruszyć do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po dojechaniu do Tarnowa przesiadł się do kolegów, udających się 
tam samochodami. Zamierzonego celu jednak nie osiągnął, bowiem po przybyciu do Lwowa,  
8 IX wstąpił do tamtejszego 5 pal, stacjonującego przy ul. Gródeckiej. Razem z nim brał udział 
w walkach w okolicach cmentarza Janowskiego, usytuowanego koło stacji kolejowej, a na-
stępnie jako działonowy pod kościołem św. Elżbiety. Obronę zakończyło 21 IX wkroczenie 
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wojsk sow., po czym dostał się do ich niewoli. Jednak został z niej niebawem zwolniony po 
wcześniejszym złożeniu broni, w koszarach swojej nowej jednostki. W czasie drogi powrotnej 
do domu, został zatrzymany przez niem. patrol w Gródku Jagiellońskim i odstawiony do obo-
zu przejściowego Jarosław. Po ucieczce z niego, ponownie ujęto go w Tarnowie i zamknięto  
w tamtejszej bóżnicy, zamienionej na obóz przejściowy. Podczas transportu jeńców do stalagu 
zbiegł i przedostał się do Tymbarku. Tu jednak został zatrzymany przez niem. żandarmerię 
 i odesłany do krakowskiego obozu przejściowego (koszary 6 pal). Wraz z krakowianinem  
N. Soganem, uciekł przy pomocy rodziny tego pierwszego i 6 X 1939 powrócił do Krościenka. 
3 godziny później w jego domu zjawiło się gestapo, aby go aresztować pod zarzutem strzela-
nia do Niemców wkraczających do Szczawnicy. Jednak go nie zastano, bowiem uprzedzony 
przez woźnego gminy Józefa Dydę w porę opuścił swój dom. W tej sytuacji zagrożony aresz-
towaniem zbiegł na Węgry, gdzie 6 XII 1939 w konsulacie polskim został zaprzysiężony jako 
przewodnik – kurier na trasie Budapeszt–Warszawa. Pod zmienionym nazwiskiem Janusz 
Dutkowski zamieszkiwał w węgierskiej stolicy, używając pseud. „Woda” lub „Franek”, używał 
także nazwiska Strama lub Stefan Hlivak. Po raz pierwszy powrócił do okupowanego kraju 
31 XII 1939, przynosząc broń i dokumenty. W czasie swojej działalności przekroczył 208 razy 
granicę i odbył 52 kursy na odcinku Budapeszt–Warszawa. Ostatni raz wykonywał swoją misję 
11 XI 1942, za co został odzn. najwyższym polskim orderem wojskowym, a także awansowa-
ny na stopień por. W czasie wykonywania swoich powinności był trzykrotnie zatrzymywany 
przez słowacką Straż Graniczną i osadzany w areszcie, z którego za każdym razem udało mu 
się zbiec. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju i podjął pracę leśniczego w Pienińskim Par-
ku Narodowym. Stamtąd też w 1976 odszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Virtuti Militarni  
V klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Od-
znaką Grunwaldzką”. Zm. 8 IX 1994 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku. [ZKRPiBWP NS,  
K 407/1033; Chrzan, Klejnot..., s. 242]

KOTLARZ JÓZEF, ur. 17 X 1900, Nowy Sącz, s. Tadeusza i Marii Fecko; plut. rez. Służbę 
wojskową odbywał w latach 1918-1923, w czasie której ukończył szkołę podoficerską w Woli 
Justowskiej. Brał udział w odsieczy Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 25 VIII  1939 
do plutonu ckm bON „Nowy Sącz”. Jednak na front nie wyruszył bowiem 3 IX dostał rozkaz 
ewakuacji DOK Przemyśl do Lwowa. Po przybyciu do Przemyśla, który już był bombardowany 
i płonął załadowaliśmy w nocy przedmioty do wagonów i ruszyłem w kierunku Sambora. Po-
między Samborem a Chlebowicami nawała hitlerowskich samolotów zaatakowała nas transport. 
Ponieważ służyłem w kompani CKM wraz z kolegą Popardowskim złapałem karabin maszynowy 
i z pomiędzy torów kolejowych otworzyłem do nich ogień. Jednego z nich widocznie trafiony, bo
zaczął koziołkować i znikł za pobliskim lasem. Dowódca transportu por. Władysław Kozieł sam 
też strzelał, lecz został ranny. Mnie się dostało dość lekko odłamkiem. Popardowski zginął. Po 
nalocie lekarz i sanitariusz z Sambora przyjechali drezyną i opatrzyli rannych, a niektórych trzeba 
było pogrzebać. Ranny 19 IX pod Rohatynem, po czym umieszczono go w przemyskim szpitalu. 
Lecznicę opuścił w X 1939, po czym powrócił do domu. Tu od XI 1939 pracował w Ubezpie-
czalni Społecznej. Po jej likwidacji w 1945 był pracownikiem ZUS. Następnie był zatrudniony 
w Gminnym Ośrodku Maszynowym, a od 1956 w MPGK, skąd w 1965 odszedł na emeryturę. 
Zm. 24 IV 1984 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 412/373]

KOTLARZ MARIAN, ur. 8 IX 1909, Gołąbkowice k. Nowego Sącza, syn Andrzeja i Marii 
Żelazko; st. ułan, zdun. Po szkole powszechnej, uczył się rzemiosła kowalskiego. Po zakończe-
niu edukacji podjął pracę w firmie budującej drogi kolejowe. Powołany 8 XI 1930 do służby 
wojskowej w 8 puł im. ks. Józefa Poniatowskiego Kraków i skierowany do Podoficerskiej Szko-
ły Łączności. Jako jej absolwent był d-cą drużyny w swoim pułku, po czym 10 XI 1932 odszedł 
do rez. Po powrocie do domu przez 3 lata terminował u zduna, po czym się usamodzielnił. 
Zawezwany w 1935 na ćwiczenia wojskowe, które odbywał w macierzystym pułku. Wcielony  
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w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził szkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk pod Gródkiem Jagiellońskim dostał się do niewoli niem. Przeprowadzili nas z powrotem 
do Zimnej Wody, a następnie do Przemyśla, gdzie przebywałem około tygodnia, nocując i pra-
cując pod gołym niebem. W tym czasie władze niemieckie rozwiązały obóz, zezwalając nam na 
powrót do domu. Po opuszczeniu obozu wraz z grupą innych żołnierzy doszliśmy do miejscowości 
Chyrów, gdzie zostaliśmy ponownie schwytani i wzięci do niewoli. Z Chyrowa przewieziono nas 
do Krakowa, skąd z końcem listopada zbiegłem. Podczas okupacji prawdopodobnie pracował  
w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Począwszy od 1948 
był zatrudniony w Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy, skąd odszedł na emeryturę. Zm. 
w 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 413/628]

KOTOWICZ STANISŁAW, ur. 6 I 1910, Siary, pow. gorlicki, s. Józefa i Józefy Żydkow-
skiej; kpr. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 15 IX 1932 do służby wojskowej w 39 pp Strzelców Lwowskich 
Jarosław, skąd po wstępnym przeszkoleniu przeniesiono go do 2 b. KOP „Bereźne” i skiero-
wano do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu w stopniu st. szer. był d-cą drużyny. Tam też 
awansował na kpr., po czym w VII 1934 odszedł do rez. 3 lata później podjął pracę w kopalni 
Kobylanka, podległej przemysłowi naftowemu. Zmob. 24 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Następnie pieszo wraz z oddziałem przeszedł do 
Marcinkowic, skąd koleją przewieziono ich do Limanowej. Wobec przełamania frontu przez 
Niemców w rejonie Mszany Dolnej, wraz z oddziałem wycofał się na Nowy Sącz, a następnie 
dalej w kierunku wschodnim. Po rozbiciu oddziału w okolicach Lwowa, wykonując rozkaz 
przełożonych przekroczył 18 IX granicę państwową. Internowany w obozie Komárom, skąd  
w IV 1940 powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w kopalni ropy w Dominikowicach, 
a od 1959 w kopalni Kobylanka. Stamtąd też 6 I 1975 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 11 V 1983 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiOR NS, 
K 933/517; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 161]

KOTOWSKI ZBIGNIEW, ur. 14 VIII 1921, Warszawa, s. Wojciecha i Zofii Florek; strz.,
taksówkarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę warszawskim gimnazjum oo. 
marianów na Bielanach, którego jednak ze względów rodzinnych nie ukończył. Po przenie-
sieniu do Chyrowa, kontynuował naukę w tamtejszym gimnazjum oo. jezuitów, zakończoną 
w 1939 małą maturą. 22 VIII 1939 ochotniczo wstąpił do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Brał udział w obronie Lwowa, po czym unika-
jąc niewoli, przekroczył 24 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Nógrádverőce, skąd 
26 XII 1939 zbiegł i 24 I 1940 przybył do Francji. Tu wstąpił do oddziału rozpoznawczego  
2 Polskiej DP, z którą wyruszył ponownie na front. Po upadku Francji, pozostał w wolnej części 
tego kraju, gdzie 28 XI 1940 podjął naukę w Liceum Polskim im. Cypriana Kamila Norwida 
w Villard-de-Lans, uwieńczoną otrzymaniem dyplomu dojrzałości. Wobec braku możliwości 
podjęcia studiów postanowił przedostać się do Wielkiej Brytanii. Przy próbie przejścia granicy 
hiszpańskiej, został 15 II 1943 aresztowany przez tamtejszą policję i osadzony w więzieniu. Na 
interwencję władz angielskich przekazano go w VI 1943 do Portugalii. Tu 15 VI 1943 ponow-
nie trafił do więzienia. Po jego opuszczeniu udał się 29 VI do Gibraltaru, a stamtąd do Anglii. 
Po przybyciu na miejsce, wstąpił 24 VII 1943 do Polskiej Marynarki Wojennej (na Zachodzie), 
gdzie po przeszkoleniu otrzymał przydział na ORP „Błyskawica”. Tam pełnił służbę do 20 III 
1944, po czym skierowano go na miesięczny kurs radarzystów wojskowych. Po jego ukończe-
niu i awansie na st. marynarza, powrócił do służby. Jednak już 11 VII 1944 został przez przeło-
żonych wysłany na 18-miesięczny kurs do Szkoły Podoficerów Rezerwy Marynarki Wojennej, 
która miała swoją siedzibę pod nazwą „ORP »Bałtyk«” w Obozie Szkolnym w Bickleigh koło 



329

Plymouth. Po jego ukończeniu, począwszy od 17 I 1946 odbywał praktykę, w czasie której  
10 V 1946 otrzymał awans do stopnia pchor. bosmanmata. 9 X 1946 dowództwo odesłało go 
na studia. Zdemobilizowany z wojska 3 V 1947, po czym 26 IV 1948 powrócił do Polski. Zm. 
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, K 970/1198; Prywatne archiwum Z. Kotowskiego;  
S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 i10 z 1999; świadek Jana Kandlera]

KOWALCZYK ANTONI, zam. w Łapszach Niżnych, pow. nowotarski; szer. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego dalsze dzieje są nieznane. [ZKRPiBWP 
NS, B 300/874, świadek Władysława Bracha]

KOWALCZYK FRANCISZEK, ur. 2 XII 1902, Zagorzyn, pow. nowosądecki, s. Marci-
na i Karoliny Weber, ż. Anna; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszech-
nej, pracował dorywczo u zamożnych gospodarzy. Powołany 4 XII 1923 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą zakończył 1 X 1925. Rok później wyjechał do pracy we Francji, skąd powrócił 
w 1934. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i skierowany na przeszkolenie wojskowe na obozie 
w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, 
z którym wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. W ostatnich dniach sierpnia byliśmy 
obsadzeni na odcinku Muszyna–Piwniczna. Od strony Szczawnicy Niemcy się przerwali, to na-
sza kompania starosądecka stoczyła pierwsza bitwę pod Biegonicami, a następnie wycofaliśmy 
się na wschód. Podczas kolejnych walk koło Krosna, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 2889), a następnie stalagu XII A Limburg, także 
w stalagu V E Mülhausen, by 31 I 1942 znaleźć się w stalagu V D Strasburg. Gdy Amerykanie 
zajęli północne tereny Francji, zostałem wycofany do miejscowości Mannheim. Tam też 1 IV 
1945 odzyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, a rok później powrócił do 
kraju. Przez całe życie pracował jako rolnik. W latach 1948-1950 był sołtysem w Zagorzynie,  
a w okresie 1948-1969 radnym prezydium GRN w Łącku. Zm. 30 III 1977. [ZKRPiBWP NS, K 3/45; 
SPPpIIIRz NS, K 1119]

KOWALCZYK JÓZEF, ur. 11 III 1902, Słopnice, pow. limanowski, s. Piotra i Agnieszki 
Kaczmarczyk; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1925-1927 w 48 pp Strzelców Kre-
sowych w Stanisławowie. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński i pracował w gospo-
darstwie ż. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i wysłany do 1 psp na przeszkolenie w obsłudze 
działek ppanc. 28 VIII 1939 wyruszył na front, lecz nie dano nam żadnych działek, tylko z ka-
rabinem w ręku poszedłem na plac zborny do Starego Sącza. Stamtąd też rozpoczął wrześniowy 
szlak w plutonie dowodzonym przez podchorążego Antoniego Kurdziela, zakończony niewolą 
pod Przemyślem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem. W 1947 zm. mu ż., a 15 lat później przekazał 
swoje gospodarstwo córce. [ZKRPiBWP NS, K 430/357]

KOWALCZYK JÓZEF, ur. 5 III 1912, Rogi, pow. nowosądecki, s. Józefa i Michaliny Su-
chodolskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1936 do służby wojskowej w plutonie pionierów 
1 psp, którą zakończył 14 IX 1937. Po przejściu do rez. pracował w rolnictwie. Zmob. 14 VIII 
1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Grybów razem z plutonem 
pionierów. Podczas walk, po rozbiciu oddziału, wykonując rozkaz przełożonych, przekroczył  
19 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie Komárom, skąd 15 XII 1944 
został wywieziony przez Niemców do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Stąd zabrano go do 
wznoszenia umocnień w miejscowości Steyr, gdzie też odzyskał wolność. Po przejściu do 
Włoch, wstąpił 17 IX 1945 w szeregi II Polskiego Korpusu z przydziałem do 10 b. saperów. 
Wraz z nim wyjechał 21 XI 1946 do Anglii. Po demobilizacji 15 VI 1948 udał się do Francji, 
a stamtąd w XII 1948 powrócił do Polski. W 1949 zawarł związek małżeński i zamieszkał 
u teściów. 22 IV 1952 został pracownikiem sądeckiego Przedsiębiorstwa Transportu Handlu 
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Wewnętrznego, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Zm. 29 III 1981 i spoczywa na cmentarzu 
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 432/256; Książeczka wojskowa nr 0757523]

KOWALCZYK JÓZEF, ur. ok. 1907, Orawka, pow. nowotarski; szer. rez., rolnik. Powoła-
ny jesienią 1938 na ćwiczenia rez. (prawdopodobnie do 1 psp), w ramach, których brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk  
w okolicach Lwowa, jego oddział zastał rozbity. W tej sytuacji oficerowie pozbierali żołnierzy  
z różnych nieistniejących już pułków, tworząc z nich nową jednostkę. Następnie jedna jej część 
pod dowództwem mjr. Wójcika wyruszyła do Rumunii, zaś pozostałych, wśród których był  
i on, rozpuszczono do domów. W czasie drogi powrotnej zatrzymał go patrol niem. żandar-
merii. Wówczas to przed umieszczeniem w obozie przejściowym uratowało go oświadczenie, 
że pochodzi z Orawy. Do domu powrócił końcem IX 1939. Przez całe życie trudnił się rolnic-
twem. [MT-Za, Spisz i Orawa w latach 1939-45, sygn. AR/279]

KOWALCZYK TOMASZ, ur. 10 IX 1905, Zagorzyn, pow. nowosądecki, s. Marcina  
i Karoliny Weber, ż. Katarzyna; strz. rez., rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
V D Strasburg. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju w 1945. Zm. 15 II 1960. [SPPpIIIRz 
NS, K 1117]

KOWALCZYK WOJCIECH, ur. w 1906, Gostwica, pow. nowosądecki, zam. w Mokrej 
Wsi (nr domu 108), s. Sebastiana, ż. Kunegunda Kos, miał 3 dzieci; szer. rez., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Wraz z nią brał udział w walkach odwrotowych. Podczas ich trwania, z raną 
postrzałową ramiona, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w którymś ze szpitali, skąd po 
zwolnieniu prawdopodobnie powrócił do domu. [APK, UW II, ZI 283]

KOWALCZYK, imię nieznane, pchor. We IX 1939 służył w plutonie dział pozycyjnych  
1 psp. Innych danych brak. [W. Winiarski, Historia jednego miesiąca, „Dunajec”.] 

KOWALCZYŃSKI ANDRZEJ, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk dostał się w Sądowej Wiszni 
do niewoli niem, z której niebawem zbiegł. Innych danych brak. [Świadek Józefa Tyliszczaka]

KOWALIK JAN, ur. 11 XII 1901, Barcice Dolne, pow. nowosądecki, s. Filipa i Kunegundy 
Schneider, ż. Katarzyna; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
w domu, pomagając rodzicom w pracach gospodarskich. W 1919 wstąpił dobrowolnie w sze-
regi WP z przydziałem do 20 pp. W VIII 1920 w czasie walk pod Lwowem został ranny w bio-
dro, po czym umieszczono go w szpitalu. Stamtąd też odszedł do domu. Powołany niespełna 
rok później do służby wojskowej, którą zakończył w 1923. Wcielony 15 V 1939 w szeregi ON, 
gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 kckm bON „Limanowa”, 
po czym wyruszył na front w kierunku Krościenka. Podczas walk w okolicach Jazowska, został 
ranny w kolano i 6 IX umieszczono go w jasielskim szpitalu. Następnego dnia, wobec zbliżania 
się do miasta nieprzyjaciela, ewakuowano go wraz z innymi do szpitala w Bartnikach k. Brze-
żan. Tam też 19 IX dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, a później 
Starobielsk i Kozielsk, skąd 6 XI 1939 w drodze wymiany jeńców, przekazano go Niemcom. 
Umieszczony w stalagu XII A Nürnberg (nr jeńca 22227), 31 I 1942 przeniesiony do stalagu 
V D Strasburg, a następnie kolejno przebywał w stalagach: XII-D Trier, 213 Kolmer (Gre-
cja), V-C Malschbach, gdzie 25 IV 1945 odzyskał wolność. Do kraju powrócił 10 IX 1945. Tu  
z dniem 1 X 1947 rozpoczął pracę Nadleśnictwie Państwowym Stary Sącz. Od 16 X 1951 był 
zatrudniony w dziale dozoru urządzeń dróg i rowów melioracyjnych Prezydium MRN Stary 
Sącz, a od 1 I 1961 w ZGK w Starym Sączu. Stamtąd też 30 XII 1966 odszedł na emeryturę. 
Zm. w II kwartale 1978 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, K 81/111; APK,  
PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 47 i 827; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 87; świadek Wacława Gomółki, Stanisława 
Gizickiego; baza danych straty.pl podaje datę ur. 11 XI 1901]
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KOWALIK JÓZEF, ur. 27 IX 1921, Barcice Dolne, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii 
Lachner; strz., szewc. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu kontynuował naukę 
rzemiosła szewskiego, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Tam też należał do 
WFiPW. Wcielony 4 IV 1939 w szeregi 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, gdzie przechodził 
przeszkolenie wojskowe. 4 miesiące później wyruszył wraz z kolegami do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Przerzucony następnie w rejon Tylmanowej, gdzie walczył. Podczas później-
szych walk pod Lwowem, dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII B Teschen 
(nr jeńca 3311), a następnie w stalagu VI A Hemer i stalagu VI H Arnoldswerter. Po zwolnie-
niu z tego ostatniego 31 VIII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wysłany do 
przymusowych prac rolnych w miejscowości Ripsdorf (Nadrenia). W XII 1944 po ucieczce 
z miejsca zatrudnienia, przedostał się na teren Belgii, ukrywając się do czasu wejścia wojsk 
amerykańskich. Następnie 19 VIII 1945 wstąpił do Polskiej Kompani Wartowniczej (przy ar-
mii amerykańskiej), po czym 26 VIII 1946 powrócił do kraju. 2 lata później zawarł związek 
małżeński, a w 1950 rozpoczął prace w Spółdzielni Szewców w Starym Sączu. W latach 1963-
-1974 był zatrudniony w ZNTK w Nowym Sączu. Zm. 22 X 1990 i spoczywa na cmentarzu  
w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, K 979/775]

KOWALIK JÓZEF, ur. 11 XII 1901. Barcice, pow. nowosądecki, s. Filipa i Kunegundy; 
strz. rez. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do 
miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli niem. Przebywał w stalagu XIII A Bad Sulzbach, a później w stalagu V C Malschbach. 
Innych danych brak. [Świadek Józefa Dziedziny i Stanisława Gizy; SPPpIIIRz, 2339]

KOWALSKI ALEKSANDER, pochodził z Bobowej; kpr. służby stałej. Z chwilą wybuchu 
wojny, jako podoficer zawodowy 1 psp, wyruszył z nim na front. Po zakończeniu walk o Lwów, 
postanowił powrócić do domu. Pobity ciężko w drodze przez nacjonalistów ukraińskich, 
ostatkiem sił dotarł do Nowego Sącza. Tu w miejscowym szpitalu poddano go intensywnemu 
leczeniu. Jednak pomimo wysiłków lekarzy zm. 15 III 1941, na skutek wcześniejszych obrażeń. 
[ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 55]

KOWALSKI KAZIMIERZ, ur. 31 X 1902, Bobowa, pow. gorlicki, s. Stanisława i Marii 
Kiełtyki; st. sierż. służby stałej. Od X 1934 ż. Eleonora Zofia Wrońska, z którą miał 2 dzieci. 
Podoficer zawodowy w 1 psp. Absolwent z 9 VI 1938 kursu eksternistycznego w zakresie 6 klas
gimnazjum w Nowym Sączu. Brał udział w wojnie obronnej 1939, jednak jego wrześniowy 
szlak jest nieznany. Aresztowany 12 IV 1941 przez gestapo, za przynależność do ZWZ i osa-
dzony w nowosądeckim więzieniu. Przeniesiony do Tarnowa, skąd transportem z 5 VI 1941 
wywieziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 17006). Tam też pracował przy budowie drogi. 
Wycieńczonego ciężką pracą i głodem, rozstrzelano rankiem 21 IX 1942 pod ścianą śmierci 
bloku 11. [SGC, Zg 17/47; APŚM, Księga zapowiedzi, poz. 6/1934; Księga Pamięci..., t. 1, s. 566]

KOWALSKI MIECZYSŁAW, ur. 28 X 1914, Bobowa, pow. gorlicki, s. Stanisława i Marii; 
plut. służby stałej, pracownik biurowy. Ukończył szkołę powszechną. Służbę wojskową po-
łączoną z nauką gry na instrumencie muzycznym rozpoczął 15 III 1936 w orkiestrze 1 psp. 
Następnie pozostał w pułku, jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy. Z chwilą 
wybuchu wojny, wyruszył na front pod Krynicę. W czasie walk w Hołosku, podczas ataku na 
nieprzyjacielskie gniazdo ckm, został ranny w głowę i rękę. Niebawem ponownie ranny w bok, 
dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu polowym, skąd w obawie przed wywiezie-
niem do stalagu zbiegł. Po powrocie do domu wstąpił do ZWZ. Tu pod pseud. „Robak” prowa-
dził szkolenie żołnierzy podziemia. Wraz ze swoją grupą rozbił posterunek policji granatowej, 
zabierając 7 karabinów kb, 10 granatów i 3 pistolety. Aresztowany w 1943 podczas pobytu  
w szpitalu i zabrany na gestapo, gdzie poddano go przesłuchaniom. Po powrocie do leczni-
cy, po 3 dniach zbiegł. Wobec prowadzonych poszukiwań jego osoby, wstąpił 15 VII 1944 
do oddziału partyzanckiego AK Franciszka Paszka „Kmicica”, w którym pełnił funkcję  
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szefa k. Po wkroczeniu armii sowieckiej w 1945 zajmował się skupem żywca na potrzeby woj-
ska, a następnie do 1948 był instruktorem WFiPW w Bobowej. Później pracował w bobow-
skim Urzędzie Gminnym, gdzie w latach 1958-1960 był przewodniczącym prezydium GRN. 
Na terenie swojego miasta założył orkiestrę, będąc jej dyrygentem. Również jego dziełem było 
Muzeum Regionalne, a także Towarzystwo Miłośników Ziemi Gorlickiej. Odzn.: Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, 
oraz medalami: „Medalem 10-lecia Polski Ludowej”, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”, a także odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i „Za-
służony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Bobowej. 
[ZKRPiBWP NS, K 448/584; Boczoń W. i J., Żołnierze..., s.  46-47]

KOWALSKI STANISŁAW, pochodził z Wilczysk, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. 25 VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Gdowem, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do 
domu. Innych danych brak. [Świadek Antoniego Wróbla]

KOWNACKI STANISŁAW, ur. 11 I 1906, Bogusze (?), pow. Dubno, woj. wołyńskie, 
s. Franciszka i Klementyny Kopii; sierż. służby stałej. Absolwent gimnazjum matematyczno-
-fizycznego. Powołany w 1927 do służby wojskowej w 1 psp, po zakończeniu której pozostał 
w wojsku jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy. Końcem VIII 1939 otrzymał 
przydział do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki, jako z-ca d-cy plutonu pio-
nierów. Podczas walk pod Tomaszowem Lubelskim, dostał się 20 IX do niewoli niem. W czasie 
konwojowania jeńców do obozu przejściowego, zbiegł w okolicach Puszczy Niepołomickiej. 
Po powrocie do Nowego Sącza rozpoczął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez 
(d. Warsztatach Głównych PKP), jednocześnie wstępując w szeregi ZWZ. W obliczu groźby 
aresztowania, przekroczył 2 XII 1939 granicę węgierską, skąd przedostał się do Francji. Tu 
wstąpił w szeregi WP z przydziałem do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Coëtquidan, jako 
instruktor. Tam też w okresie od 15 I do 20 VI 1940 był z-cą d-cy plutonu pionierów. Wówczas 
też 15 VI 1940 awansował do stopnia st. sierż. Brał udział w walkach we Francji w okolicach 
Coëtquidan. Po klęsce Francji, znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 2 Batalionie Gre-
nadierów 4 DP, w charakterze d-cy plutonu pionierów. Tu też 1 XII 1944 awansował do stopnia 
chor. Po powrocie do kraju 13 VIII 1946, podjął pracę w Spółdzielni „Społem” w Nowym Są-
czu, skąd w 1971 odszedł na emeryturę. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939” i „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 17 II 1983 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 451/329; świadek Mariana Pachonia]

KOZA STANISŁAW, ur. 16 III 1910, Stróża, pow. limanowski, s. Józefa i Julii Kalety; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą zakończył 
20 IX 1933. Zmob. 19 VIII 1939 2 kckm w macierzystej jednostce, po czym wyruszył na front. 
Podczas działań wojennych 19 IX na rozkaz przełożonych przekroczył granice węgierską. In-
ternowany w obozie Komárom, skąd w 1940 wywieziono go do stalagu XVII A Kaiserste-
inbruch. Tu przydzielony został do wykonywania prac rolnych, w czasie których, poważnie 
zachorował. Postawiony jesienią 1940 przed komisją lekarską, która uznała go za całkowicie 
niezdolnego do pracy. W tej sytuacji przewieziono go do Krakowa, skąd powrócił do domu. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 9 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Stróży. [ZKRPiBWP NS, K 1001/816]

KOZIARZ BOLESŁAW, ur. 3 XII 1904, Jaworzno, woj. śląskie, s. Teofila i Balbiny Porę-
by; sierż. służby stałej, malarz. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, kontynuował naukę  
w szkole zawodowej jako malarz-lakiernik. Powołany 3 IX 1925 do służby wojskowej w 2 psp  
w Sanoku i jeszcze tego samego roku przeniesiony do szkoły podoficerskiej przy 1 psp. Jako jej
absolwent, wyraził w 1927 chęć wstąpienia do służby nadterminowej. W 1930 został podofice-



333

rem zawodowym, po czym 5 lat później awansował do stopnia plut. Mianowany sierż. 1 IX 1939, 
po czym wyruszył na front, jako podoficer broni. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim, dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, celem wywiezienia go do sta-
lagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy, zbiegł 7 X 1939, po czym powrócił do domu. Przez 
pierwsze półtora roku, przechowywano w jego domu ulotki i prasę konspiracyjną, przywożoną 
tu z Krakowa przez kpr. Słubika. Zagrożony wywozem do przymusowych robót w Niemczech, 
podjął 3 III 1942 pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych 
PKP). W czasie mojej pracy byłem wyznaczany dwukrotnie po dziesięć dni jako zakładnik. Po 
zakończeniu wojny wstąpił do Powiatowej Komendy „Służby Polsce”, pracując jako instruktor  
i wychowawca. W 1947 został pracownikiem ZNTK, skąd w 1965 odszedł na emeryturę. Odzn. 
medalem „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 26 III 
1980 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 1348/743]

KOZIELEC STANISŁAW, ur. 20 IV 1910, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski,  
s. Franciszka i Marii Zabrzeskiej; strz. rez., robotnik. Od najmłodszych lat pomagał rodzicom 
w pracy w gospodarstwie. Powołany w X 1931 do służby wojskowej w 1 psp, po czym został 
przeniesiony do orkiestry 26 b. KOP „Żytyń”, gdzie służbę zakończył IX 1933. Zmob. 14 VIII 
1939 do orkiestry pułkowej 1 psp. Żołnierze będący w orkiestrze dostali rozkaz podawać żyw-
ność rozbitym wojskom i opróżniać magazyny. Z frontu z całą orkiestrą przejechaliśmy z puł-
kiem granicę Polski, udając się na Węgry aż pod Budapeszt. Tu złożyliśmy broń i instrumenty. 
Następnie wydano rozkaz, że każdy może iść gdzie chce. Ja wracałem z kolegami furmanką do 
Polski, dojechawszy do miasteczka Bukowsko. Tam napadła na nas milicja ukraińska. Zabrali 
nam konie, a nas postawili pod mur na rozstrzelanie z karabinu maszynowego. W tym momencie 
nadjechał patrol rosyjski na koniach i uratował nas od niechybnej śmierci. Po tym wydarzeniu 
powrócił 7 X pieszo do Krościenka. Tu objął gospodarstwo rolne po rodzicach, na którym go-
spodarował do śmierci. Zm. 18 I 1992 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. 
[ZKRPiBWP NS, K 1229/864; AKK Szczawnica, t. I, k. 275-277; świadek Antoniego Ligasa i Macieja Noworolnika]

KOZIEŃ JAN, ur. 1 V 1913, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Antoniego i Agaty Kłapsy,  
ż. Julia Skuba; strz. rez, robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej w 1 ks 6 psp  
w Samborze, skąd 20 IX 1937 przeszedł do rez. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie prze-
szedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front na Magurę Małastowską. Podczas walk, dostał się w Krościenku Wyżnym k. Krosna 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd po 2-tygodniowym poby-
cie zbiegł, powracając do domu. Przez cały okres okupacji przebywał w Zagórzanach. Po jej 
zakończeniu został funkcjonariuszem Służby Ochrony Kolei, skąd w 1955 odszedł na rentę  
z powodu kłopotów zdrowotnych. Zm. 31 VII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Zagórzanach. 
[ZKRPiBWP NS, K 1030/1023; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 465]

KOZIK, imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na 
front do Wysowej. Podczas walk poległ pod Birczą, w czasie nieprzyjacielskiego ostrzału art. 
[P1P, s. 129. poz. 6; KSp, s. 218; relacja Józefa Góry]

KOZIK SZCZEPAN, ur. 12 XII 1906, Brzyna, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 81), 
s. Jana i Karoliny Owsianki, ż. Aniela, miał 4 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front. We wrześniu walczył z kolegą, który tak wspomina: …do-
szedłem aż pod Przemyśl. Bliżej niepamiętnego mi dnia przypuszczalnie około połowy września 
1939 między Przemyślem a Jaworowem, Szczepan Kozik padł na polu chwały od nieprzyjaciel-
skiego pocisku artyleryjskiego. Prócz niego poległo tam jeszcze trzech innych żołnierzy. Zwłoki 
zabitych zostawiliśmy na miejscu i poszli dalej. W 1940 zm. jego żona. Wychowaniem dzieci 
zajęła się jego dalsza krewna, Krystyna Kozik. [ZIW NS, Materiały historyczne; SPNS, NsIV 4/53; relacja 
Romana Kołodzieja – cytat]
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KOZIOŁ STANISŁAW, ur. 3 X 1917, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Jana i Julii Kusyk; strz, 
robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Od 1931 pracował w gorlickiej cegielni braci Wrońskich. Powołany w V 1939  
w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” 
bON „Gorlice, z którą wyruszył na front. Podczas walk, po rozbiciu oddziału w Gródku Jagiel-
lońskim, powrócił do domu. Tu podjął ponownie pracę w cegielni, a od 1941 w rafinerii „Gli-
nik” w Gorlicach. Tam też na początku 1942, po zaprzysiężeniu przez komendanta placówki 
BCh Stanisława Siarkę, wstąpił w szeregi tej organizacji przyjmując pseud. „Topola”. Areszto-
wany w IV 1943 na terenie zakładu pracy i poddany przesłuchaniom. W czasie przewożenie do 
gorlickiego więzienia, po obezwładnieniu strażników, zbiegł i do końca wojny ukrywał się. Po 
zakończeniu okupacji ponownie pracował w gorlickiej rafinerii. Zm. 17 XI 1988 i spoczywa na
cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, K 483/656; tamże Koło Gorlice, zmarli, t. 2, poz. 238]

KOZIOŁ STEFAN, ur. 27 X 1911, Łęki, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Małgorzaty Ja-
nus; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Michalczowej, pozostał przy 
rodzicach, pomagając im gospodarstwie. W wieku 17 lat wyjechał do Sambora, gdzie pracował 
jako listonosz. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą zakończył  
15 IX 1935. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., a rok później na 6 tygodni, 
które odbywał w macierzystej jednostce. Podczas tych ostatnich brał udział w operacji „Za-
olzie”. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, po czym wyruszył na front w kie-
runku Tylmanowej. Następnie w walkach obronnych wycofywał się w kierunku wschodnim, 
gdzie pod Stryjem dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sambor, usy-
tuowanym w więzieniu, a następnie Jarosław, skąd miał być wywieziony do stalagu. Podczas 
przewożenia jeńców do Rzeszy, zbiegł z transportu w okolicach Tarnowa, po czym powrócił do 
domu. Podczas okupacji trudnił się rolnictwem. Wtedy też zawarł związek małżeński (1941), 
po czym przeniósł się do Bilska, pracując na własnym gospodarstwie. Począwszy od 1950 był 
zatrudniony w Zarządzie Gminy Łososina Dolna jako referent wojskowy, skąd też przeszedł na 
emeryturę. Zm. 7 XI 1994 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, K 1482/1041]

KOZŁOWSKI FRANCISZEK, ur. 12 VI 1921, Gorlice, s. Michała i Wiktorii; strz. Po 
zdobyciu wykształcenia podstawowego, kontynuował naukę w szkole zawodowej, zdobywając 
zawód kowala. Jako czeladnik miał praktykę w zakładzie Zasowskiego w Gorlicach. W tym też 
czasie należał do WFiPW, gdzie ukończył kurs II stopnia. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” 
bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Małastowa. Jego wrześniowy szlak wiódł od Ma-
gury Małastowskiej przez Żmigród, Krościenko, Lesko, Ustrzyki Dolne, Turkę, Sambor po Są-
dową Wisznię, gdzie dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd zbiegł i wrócił do domu. W okresie okupacji pracował w zakładzie Zasowskiego. W 1948 
został kowalem w Kopalni Nafty „Magdalena” w Sękowej, a rok później przeszedł do Fabryki 
Maszyn Wiertniczych „Glinik”, skąd 31 V 1962 odszedł na rentę inwalidzką. [ZKRPiBWP NS,  
Kn 104; świadek Bronisława Adamczyka]

KOZŁOWSKI JÓZEF, we IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp. Poległ 7 IX na tzw. Pasterniaku  
w Libuszy. Po zakończeniu okupacji przeniesiony na cmentarz wojenny w Gorlicach. Innych 
danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 37]

KOZYRA STANISŁAW, ur. 7 VIII 1916, Nowy Sącz, s. Dominika i Zofii Pogwizd; strz.,
kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował przy wznoszeniu zapory wodnej w Roż-
nowie. Powołany 15 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła wojna.  
Z jej nastaniem wyruszył na front jako celowniczy rkm. Podczas walk dostał się w niewyja-
śnionych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd w 1941 został zwolniony 
i przekazany do przymusowych prac w Rzeszy. Do kraju powrócił we IX 1945. Tu rozpoczął 
pracę w PKP na stacji Chabówka, skąd w 1976 przeszedł na emeryturę. Zm. 20 XI 1993 i spo-
czywa na cmentarzu w Osielcu. [ZKRPiBWP NS, K 1514/957]
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KOŻUCH ALEKSANDER, ur. 30 XI 1912, Kłodne, pow. limanowski, syn Jana i Alojzy 
Dudzik; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą 
następnie kontynuował od VII 1936 w plutonie moździerzy. Po przejściu do rez. 18 IX 1936 
pracował jako rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front 
w stronę Krościenka. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd zbiegł i powrócił do domu. Zabrany w 1942 do przy-
musowych robót w Hamburgu i umieszczony w tamtejszym obozie pracy. Przebywał tam do 
23 VII 1942, tj. do czasu jego zniszczenia go przez alianckie lotnictwo. Następnie przeniesiony 
do stalagu VI A Hemer, gdzie pracował w cegielni. Wolność odzyskał 2 V 1945 w wyniku ofen-
sywy wojsk brytyjskich. W XI 1945 powrócił do kraju, po czym udał się na Ziemie Zachodnie. 
Po powrocie w rodzinne strony w 1947, był pracownikiem Przedsiębiorstwa Wodno-Inżynie-
ryjnego w Nowym Sączu. 3 lata później przeniósł się do spółdzielni Pracy Przemysłu Arty-
stycznego, skąd w 1976 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 6 II 1982 [ZKRPiBWP NS, K 501/482; Książeczka wojskowa nr C 0767045]

KRAB LUDWIK, pochodził z Zakopanego. W 1939 żołn. 1 psp. Innych danych. brak. 
[Świadek Stanisława Bukowskiego]

KRAJ JAN, ur. 15 IV 1900, Lewniowa, pow. brzeski, s. Piotra i Małgorzaty; strz. rez. 
Od 1927 zam. w Krynicy wraz z ż. Marią. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk z przestrzelonymi płucami  
i kręgosłupem dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Stryju, gdzie pod koniec  
IX 1939 zm. [SPNS, Ns IV 62/52]

KRAJEWSKI ALFRED, ur. 7 II 1896, Lwów, s. Adama i Wincentyny Kędzierskiej; płk 
dypl. oficer legionowy, wybitny szkoleniowiec. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Le-
gionów Polskich i służył w 3 pp w składzie II B. Od 1 III do 1 V 1916 odbył kurs w legionowej 
Szkole Chorążych, po czym został chorążym piechoty. Brał udział w bitwie pod Kostiuchnów-
ką, na początku VII 1916 został wzięty do niewoli rosyjskiej. Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości 8 XI 1918 wstąpił do WP. Został skierowany do Dowództwa Okręgu Generalnego 
Warszawa. Został zweryfikowany w stopniu kpt. ze starszeństwem 1 VI 1919. Ukończył II Kurs 
Normalny 1921–1923 w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie i otrzymał dyplom naukowy 
oficera Sztabu Generalnego. Został mianowany mjr. Następnie był przydzielony do Oddziału 
IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej. 29 I 1929 przeniesiony do Oddziału III Sztabu Głównego. 
Awansowany do stopnia ppłk. piechoty 1 I 1930. 21 I 1930 przeniesiony do składu osobowe-
go inspektora armii w Warszawie. Od 13 II 1938 pełnił funkcję dowódcy 1 psp. Mianowa-
ny płk. piechoty 19 III 1938. W drugiej poł. 1938 brał udział w zajęciu Zaolzia. Po wybuchu 
wojny wyruszył wraz ze swoim sztabem do Grybowa. 10 IX przekazał swoje pełnomocnictwa 
mjr. Serafiniukowi, przechodząc na d-cę 24 DP. Podczas działań wojennych, wraz z wojskiem 
przeszedł na Przełęczy Tatarskiej do Rumunii, skąd w XII 1939 przedostał się do Budapesztu. 
Tam też pod pseud. „Adam Polesiński” i „Jasieńczyk”, objął funkcję szefa Bazy Łącznościowo-
-Wywiadowczej nr 1, kryptonim „Romek”. Aresztowany w VII 1940 przez władze węgierskie, 
został ewakuowany przez Grecję do Turcji. Tam też był szefem placówki łączności. Od 1943 
pracował w sztabie Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie. Po wojnie pozostał Anglii, gdzie też 
zm. 2 I 1955 w Polskim Szpitalu Wojskowym w Penley. Odzn. Krzyż Niepodległości, Krzyż 
Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi  
i „Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych”. [Z1P, s. 37-38; KSp, s. 218]

KRAJEWSKI FRANCISZEK, ur. 23 XI 1903, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Jana i An-
toniny, ż. Eugenia Gucwa, miał 4 dzieci; strz. rez., szewc. Powołany w V 1939 w szeregi ON  
i wysłany na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 25 VIII 1939 
do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Poległ 
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14 IX w Boratyczach i spoczywa w kw. wojennej nr 33 w Przemyślu, przy ul. Przemysława. 
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 2 II 1943 uznany za zmarłego 6 I 1943. 
[ZKRPiBWP NS, Kp 84/390; SONS, LT 24/43; SGMusz.; A 74/43; Ksp, ŻW, t. 1, s. 371]

KRAJEWSKI JÓZEF, ur. 23 IV 1906, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Piotra i Salo-
mei Więcek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 14 V 1929 do służby wojskowej w 1 kckm 4 psp  
w Cieszynie, którą zakończył 18 IX 1930. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Lima-
nowa”, po czym wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk w Sądowej Wiszni 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozach przejściowych Przemyśl, a następnie Łańcut, 
skąd wywieziono go do stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 31230). Przeniesiony do stalagu  
X A Schleswig, skąd 26 XI 1941 został zwolniony i po otrzymaniu statusu robotnika cywil-
nego, odesłany do przymusowych prac. W 1943 otrzymał urlop, z którego już nie powrócił 
do miejsca dotychczasowej pracy. Zmuszony ukrywać się, wstąpił w szeregi BCh, placówka 
Siekierczyna, gdzie służył pod pseud. „Sroka”. Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w 1995. [ZKRPiBWP NS, K 508/433; Książeczka 
wojskowa nr A 11881/57; baza danych straty.pl]

KRAJEWSKI STEFAN, ur. 21 VIII 1902; por. rez., urzędnik. Jako uczeń gimnazjalny 
rozbrajał jesienią 1918 w Nowym Sączu wojska austriackie. W 1920 ochotniczo wstąpił do  
1 psp, otrzymując przydział do 9 ks. Po złożeniu przysięgi przydzielono go do 3 kckm, z któ-
rą wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką. Walczył od Firlejowa po Lidę. Po demobilizacji 
powrócił do Nowego Sącza, gdzie ukończył Gimnazjum Handlowe. Następnie studiował  
w Akademii Handlowej w Krakowie. Należał do TG „Sokół” i PTT o/„Beskid”. W 1931 ukoń-
czył Kurs Oficerów Rezerwy w Centralnej Szkole Strzeleckiej w Toruniu. W VIII 1939 awan-
sowany do stopnia por. i przydzielony do bON „Nowy Sącz”. Wraz z nim wyruszył na front 
pod Hutę jako adiutant d-cy. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po 
wyrwaniu się z okrążenia, powrócił końcem IX 1939 do domu. W XI 1939 wraz z zaufanymi 
sobie ludźmi, ukrył nowosądecki pomnik Władysława Jagiełły w podziemiach gmachu KKO 
przy ulicy Szwedzkiej. W latach 1940-1945 był członkiem ZWZ-AK, pracując w wywiadzie. 
Aresztowany w VI 1944 przez gestapo, pod zarzutem przynależności do organizacji podziem-
nej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po półmiesięcznym śledztwie został zwolniony, 
wobec braku dowodów winy. Po wojnie działał w PTT i PTTK o/„Beskid”, był czł. Chóru 
„Echo” i zespołu „Lachy”. Zm. 29 XII 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu (kw. 19). [ZIW NS, Materiały historyczne; APNS, Sąd Grodzki, Kg 50/40; KSp, s. 218; relacja Jana Mroza]

KRAKOWSKI STANISŁAW, ur. 5 XI 1896, Nowy Sacz-Załubińcze, s. Ludwika i Marii 
Janisz; por. rez., bankowiec, kawaler. Uczeń i absolwent miejscowego c.k. Gimnazjum I (ma-
tura 1915). Powołany do służby wojskowej w bmarsz 20 austriaciego pp, z którym brał udział  
w walkach we Włoszech. Po powrocie do kraju w stopniu chor., wstąpił do 1 psp. Wraz z nim brał 
udział w wojnie polsko-ukraińskiej, a następnie polsko-bolszewickiej. Po przejściu do rez. był 
pracownikiem, a następnie dyrektorem Banku Polskiego w Nowym Sączu. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i mianowany adiutantem d-cy pułku. Niemniej jego wrześniowy szlak jest nieznany. Po 
powrocie z frontu do domu nadal pracował w bankowości. Zm. w Nowym Sączu 4 VIII 1968  
i został pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym (kw. 8H). [Relacja Tadeusza Datty; APŚM, 
Księga chrztów Załubincze, t. 6, s. 211, poz. 72; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922, s. 389]

KRAUSOWSKI JAKUB, pochodził z Waksmundu, pow. nowotarski; strz., rolnik. We IX 1939 
żołn. 1 psp, pełniący obowiązki ordynansa. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy byli…, s. 14]

KRAUZOWICZ KAZIMERZ, pochodzący z Nowego Targu; strz. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do kmarsz, po czym wyruszył na front w kierunku Łącka. Podczas walk 
przy przekraczaniu Sanu został ranny. Umieszczony prawdopodobnie w przemyskim szpitalu, 
skąd 20 X 1939 został zwolniony. Innych danych brak. [Świadek Jana Gołębiowskiego]
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KRAWCZYK FRANCISZEK, pochodził z Mszany Dolnej, pow. limanowski; strz (?). 
Żołn. 1 psp. Był świadkiem śmierci Tadeusza Broniszewskiego w Lasach Janowskich. On też 
próbował przekazać jego rodzinie osobiste dokumenty poległego, wyszukując wśród ludno-
ści cywilnej uciekinierów z Sądecczyzny. Odnalazł wówczas Annę Dulak z Piwnicznej, którą 
prosił o zawiadomienie o śmierci Tadeusza jego bliskich, powierzając jej równocześnie owe 
dokumenty. Innych danych brak. [SGNS, Zg 46]

KRAWCZYK JÓZEF ur. w 1903; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Oranki, skąd po 
7-tygodniowym pobycie przewieziono go do Brześcia Litewskiego i w drodze wymiany jeńców 
przekazano Niemcom. Osadzony w którymś ze stalagów, gdzie przebywał do końca wojny. 
[SPNS, Ns IV, 25/51; świadek Wojciecha Kuźmy]

KRAWCZYK JÓZEF, ur. 25 II 1902, Świdnik, pow. nowosądecki, s. Fabiana i Reginy; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1923-1924 w 10 Dywizjonie Taborów 
w Przemyślu. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 510 kolumny taborów, z którą 
udał się do Bielska. Swój udział w wojnie obronnej zakończył w Tarnopolu, gdzie dostał się do 
niewoli sow. Przekazany w XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. i umieszczony  
w stalagu II A (nr jeńca 14827). Zwolniony 27 VIII 1940 do Nowego Sącza – wg dokumentacji 
PCK. Następnie skierowany do przymusowych prac rolnych. Do kraju powrócił w 1945. [ZIW 
Nowy Sącz, Deklaracja nr 289; baza danych straty.pl]

KRAWCZYK LEON, pochodził z Krakowa; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
z przydziałem do ktab, z którą wyruszył na front. W X 1939 był poszukiwany przez ż. w „Goń-
cu Krakowskim”. [„Goniec Krakowski”, nr 6 z 1939]

KRAWCZYK MARIAN, ur. 17 III 1915, Kamionka Mała, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Katarzyny Orzeł; strz., robotnik. W służbie wojskowej od 13 III 1938 w plutonie art. 1 psp. 
Jesienią 1938 uczestniczył wraz z pułkiem w operacji „Zaolzie”. W czasie działań wojennych 
jego żołnierska droga wiodła od Uścia Ruskiego po Lwów, gdzie dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 23 IX zbiegł podczas konwojowania jeńców, 
po czym powrócił do domu. Począwszy od 1943 należał do BCh, placówka Kamionka Mała, 
gdzie nosił pseud. „Grab”. Zm. 14 VIII 1976 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. 
[ZKRPiBWP NS, K 206/102]

KRAWCZYK WŁADYSŁAW, ur. 3 IV 1914, Nowy Targ, s. Andrzeja i Marii Szlachtow-
skiej; kpr. rez, kuśnierz. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 16 III 1936 do służby wojsko-
wej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył 28 IX 1937. Zawezwany w V 1938 do macierzystej jed-
nostki na 6-tygodniowe ćwiczenia rez., podczas których był z-cą d-cy drużyny. Po ich ukończe-
niu rozpoczął pracę jako robotnik w Sędziszowie Małopolskim. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Strzyżow, a następnie Kraków-Kobierzyn, skąd po zwolnieniu 20 X 
1939 powrócił do domu. Tu na drugi dzień został potrącony przez samochód prowadzony przez 
Niemca, w wyniku czego przez kilka tygodni przebywał w szpitalu. Aresztowany 19 XI 1943  
w Ropczycach przez sipo pod zarzutem współpracy z ruchem oporu i uwięziony w rzeszowskim 
więzieniu, gdzie nosił nr 1485. Przewieziony do krakowskiego więzienia Montelupich, skąd  
w II 1944 zwolniono go wobec braków dowodów winy. Po powrocie do domu ukrywał się do 
końca wojny z obawy przed ponownym aresztowaniem. Po jej zakończeniu uczył się kuśnier-
stwa, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. Począwszy od 1952 był pracownikiem 
Spółdzielni Kuśnierskiej „Gorce” w Nowym Targu, skąd w 1956 odszedł na rentę inwalidzką. 
Zm. 17 III 1991 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, K 1202/871]

KRAWCZYK Z., strz. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. Poległ w czasie walk w Krościen-
ku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]
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KRAWCZYK, imię nieznane, strz. We IX żołn. 8 ks 1 psp. Poległ 7 IX 1939 na tzw. Pa-
sterniku w Libuszy. Ekshumowany po zakończeniu wojny ze zbiorowej mogiły na cmentarz 
wojenny w Gorlicach. Innych danych brak. [ZIW NS, Materiały historyczne; H. Malinowski, Powiat gor-
licki..., s. 37]

KRET KAZIMIERZ, pochodził ze Starego Sącza; strz. We IX 1939 żołn. 1 k. bON „Li-
manowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Innych danych brak. [Relacja 
Eugeniusza Szewczyka]

KRETOWICZ MARIAN, ur. 29 I 1912, Poręba-Żegoty, pow. chrzanowski, s. Piotra  
i Marii Siwiec; kpr. rez. robotnik. W 1916 wraz z rodzicami zamieszkał w Gumniskach k. Dę-
bicy, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. Po odzyskaniu gospodarstwa w Ropicy Górnej, 
wraz z rodziną przeniósł się tam, pomagając rodzicom w gospodarstwie. W latach 1928-1930 
uczęszczał do Zawodowej Szkoły Dokształcająco-Handlowej w Krakowie. Powołany 15 IX 
1933 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, którą zakończył we IX 1935. 
Po przejściu do rez. podjął pracę w kopalni ropy naftowej. W 1938 zawarł związek małżeński. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa, jako d-ca druży-
ny. Swój udział w wojnie zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do 
domu. Podczas okupacji, a także w pierwszych latach powojennych pracował na roli. 1 XI 1951 
został zatrudniony w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym, na stanowisku doręczyciela, 
skąd 31 I 1977 odszedł na emeryturę. Zm. 10 II 1987 i spoczywa na cmentarzu w Siarach. 
[ZKRPiBWP NS, K 1032/457: tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 172]

KREWCZYK, imię nieznane, szer. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wy-
ruszył na front. Poległ 8 IX podczas walk pod Krosnem. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, 
nr 25/2003]

KRĘŻEL TADEUSZ, zam. w Krynicy; szer. Zmob. w 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” 
bON „Nowy Sącz, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie 
Zdroje”, nr 9 i 10 z 1999]

KRĘŻEL, imię nieznane, plut. We IX 1939 d-ca placówki Straży Granicznej w Koniecz-
nej. W nocy z 6 na 7 IX dowodził obsługą moździerzy podczas polskiego kontrnatarcia na 
stronę słowacką. Innych danych brak. [Relacja Mariana Orłowicza]

KRIESER vel STEINER NOACH, ur. 23 XII 1911, Nowy Sącz, tam zam., ul. Pijarska 15, 
kawaler; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych 
brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1253]

KROK ANDRZEJ, ur. 16 XI 1906, Gródek, pow. nowosądecki, s. Kazimierza i Marii Mól; 
strz. rez, pracownik fizyczny. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W wieku 20 lat rozpoczął pracę w grybowskim browarze. Powo-
łany 18 X 1927 do służby wojskowej w 6 ks 1 psp, którą następnie kontynuował do 15 IX 1929 jako 
wartownik w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego 
zajęcia. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front do Banicy. Podczas walk do-
stał się w Sanoku do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. W czasie okupacji, a także w latach późniejszych pracował w grybowskim browarze jako 
fermentator. Zm. 15 IX 1985 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, K 1032/457]

KROK ANTONI, ur. 10 I 1911, Grybów-Sośnie, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Kon-
stancji Podwiki; strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1933 do służby wojskowej w 21 pal  
w Bielsku, którą zakończył w 1934. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. Grybów” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego późniejsze losy są nieznane. [SGGryb.  
Ko 7/47]; relacja Stanisława Oleksiewicza]

KROK BERNARD, ur. 13 XII 1904, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, tam 
zam., s. Mateusza i Anny Witek; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, 
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z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk koło Przemyśla ciężko zachoro-
wał. Oddany do tamtejszego szpitala, gdzie był widziany ostatni raz w czasie jego ewakuacji 
w kierunku wschodnim. [ZIW NS, Materiały historyczne; „Dziennik Urzędowy” nr 8 z dnia 15 IX 1946, poz. 
637/47, s. 152; P1P, s. 131, poz. 28; KSp, s. 218]

KROK JAN, ur. 16 XI 1906, Gródek k. Grybowa, pow. nowosądecki, s. Kazimierza i Marii 
Mól, zam. w Muszynie, ż. Walentyna; strz. rez. Zmob. 5 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 
wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Muszynie. Tam też zastał go wybuch wojny. Po 
zajęciu Muszyny wycofał się do Krynicy i następnie wraz z wojskiem uczestniczył w walkach 
odwrotowych. Zaginął w czasie nieprzyjacielskiego bombardowania pod Sądową Wisznią. Po-
stanowieniem Sądu Powiatowego w Muszynie z 23 VIII 1962 uznany za zmarłego 9 V 1945. 
[SPM, Ns 337/61; SGM, Zg 3/48; MP, nr 8 z dnia 16 III 1948, nr KN 2821]

KROK JAN, ur. 9 IV 1919, Siołkowa, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 49); strz (?). 
Żołn. 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych 
danych brak. Zm. 7 VIII 1981 w Nowym Sączu. [Relacja Stanisława Oleksiewicza; SRGorlice, Ns 148/83]

KROK JÓZEF, ur. 13 X 1913, Gródek, pow. nowosądecki, s. Łukasza i Balbiny Morańdy; 
kpr. rez, rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 1 ks 6 psp w Samborze i skie-
rowany do szkoły podoficerskiej, po jej ukończeniu pełnił dalszą służbę w tym pułku do IX 
1937. Po zawarciu w I 1939 związku małżeńskiego, przeniósł się do Białej Niżnej. Zawezwany  
w V 1939 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp 
i przydzielony do plutonu łączności sztabu, z którym wyruszył na front Grybowa. Swój udział 
w wojnie obronnej zakończył w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału i wyczerpaniu 
amunicji, dowództwo wydało rozkaz ratowania się na własną rękę. W tej sytuacji 25 IX powró-
cił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w IV kwartale 1999 i spoczywa na 
cmentarzu w Grybowie. [SGGrybów, A 644.41; ZKRPiBWP NS, K 1080/1486]

KROK PAWEŁ, ur. 12 I 1903, Grybów-Sośnie, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Kon-
stancji Podwiki; szer. rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk zaginął w bliżej nieznanym miejscu ani 
czasie. [SGGorlice, Sp 78/48]

KROK STANISŁAW, ur. 13 VIII 1911, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Franciszka  
i Katarzyny Lisowicz; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył we IX 1935. Po przejściu do rez. zawarł związek małżeński i pracował w swoim 
gospodarstwie. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk jego oddział został rozbity pod Gdo-
wem, po czym wraz z garstką żołnierzy ukrywał się w tamtejszych lasach. Po przejściu frontu, 
na rozkaz d-cy powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 18 II 1991  
i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, K 1426/798] 

KROK WŁADYSŁAW, ur. 1913, zam. w Białej Niżnej, pow. nowosądecki; kpr. Żołn. 
1 psp. Ranny we IX 1939 na przedpolach Nowego Sącza i umieszczony w sądeckim Szpita-
lu Powszechnym. Tam też 6 IX zm. i został pogrzebany na cmentarzu. Obecnie spoczywa  
w zbiorowej kw. żołnierzy września na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [APŚM, Liber 
Mortuorum Nowy Sącz, tom VIII od 1927–1941 (parafia św. Małgorzaty), poz. 196/1939; ZKRPi BWP NS, J. Bieniek, 
Lista...; APNS, Księga cmentarna, s. 179; KŻm, s. 36; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 377]

KROTOWSKI WITOLD, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do OZ 
Brzeżany. Innych danych brak. [J. Giza, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari; P1P, s. 116]

KRÓL BŁAŻEJ, ur. 16 IV 1907, Słopnice, pow. limanowski, s. Tomasza i Jadwigi Woź-
niak; strz. rez, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał w domu, pomaga-
jąc rodzicom w gospodarstwie. Z powodu panującej w rodzinie biedy, w wieku 16 lat pod-
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jął samodzielną pracę u zamożnych gospodarzy. Powołany 16 III 1929 do służby wojskowej  
w b. KOP, którą zakończył 13 III 1931. Związek małżeński zawarł w 1938 ze Stefanią Bed-
narczyk, z którą wspólnie prowadzili gospodarstwo przekazane im przez jego teściów. Zmob.  
25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, po czym wyruszył na front pod Tylmanową. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. 
Zaprzysiężony w I 1940 przez ppor. Wietrznego do ZWZ, gdzie pod pseud. „Cieśla”, brał udział 
w akcjach przerzutu uciekinierów na Węgry. Od 1943 był członkiem placówki AK „Kuźnia”  
w Słopnicach, dowodzonej przez por. Jana Połomskiego. W tym czasie pełnił służbę wartow-
niczą w rejonie placówki oraz zabezpieczał zrzuty w rejonie góry Dzielec. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. W okresie powojennym wstąpił do OSP. Zm. w X 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, K 536/470]

KRÓL FRANCISZEK, ur. 12 II 1912, Łukowica, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Majki; 
st. strz. rez, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im gospodarstwie. Powołany 14 IV 1934 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie  
i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu przydzielony 8 IX 1934 do 1 b. KOP 
„Budsław”, a następnie od 14 III 1935 służył w 2 k. granicznej KOP „Rykonty” w składzie  
22 b. KOP „Troki”. Stamtąd też 7 III 1936 odszedł do rez. W okresie międzywojennym był 
aktywnym działaczem SL. Brał m.in. udział w strajku chłopskim w Kasinie Wielkiej. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk pod Jasłem, dostał się do 
niewoli niem. Po ucieczce z obozu przejściowego powrócił do domu. Po zaprzysiężeniu przez 
por. Andrzeja Majkę pseud. „Jałowiec”, wstąpił 10 X 1942 w szeregi BCh. Tam też pod pseud. 
„Bukowiec” pełnił służbę wartowniczą i wywiadowczą, a także brał udział w szkoleniach 
bojowych na Mogielicy. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 21 IX 1989. [ZKRPiBWP NS, K 541/707; Książeczka wojskowa nr C 3562820]

KRÓL FRANCISZEK, ur. 13 XI 1907, Młyńczyska, pow. limanowski, s. Józefa i Marii 
Krajewskiej; strz. rez, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 13 III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 18 IX 1931. W 1933 wstąpił do SL, biorąc udział w wiecach i wystąpieniach 
chłopskich. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z któ-
rym wyruszył na front do Wieliczki. Tam też, w czasie nalotu nieprzyjacielskiego lotnictwa na 
rozładowujący się transport kolejowy, został lekko ranny. Po opatrzeniu, kontynuował dalszą 
walkę po Lwów. W czasie bojów o to miasto ponownie ranny, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VIII A Görlitz (nr jeńca 4948), przeniesiony do stalagu VI C Oberlangen, 
skąd po zwolnieniu 8 IX 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do 
przymusowych robót w m. Neuenkirche k. Steinfurtu. Po rocznym zatrudnieniu, 10 X 1941 
zbiegł i powrócił do domu. Tu 3 II 1943 wstąpił do BCh, gdzie pod pseud. „Motyka” służył  
w oddziale dowodzonym przez Wojciecha Dębskiego pseud. „Bicz”. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. 2 VIII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, K 539/923; 
Książeczka wojskowa nr A 125103; baza danych straty.pl]

KRÓL FRANCISZEK, pochodził z Tylicza, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołn. 
1 psp, z którym wyruszył na front do Tylicza, razem z 1 ks. Swój udział w wojnie obronnej 
zakończył pod Lwowem. Innych danych brak. [Świadek Stanisława Setlaka]

KRÓL FRANCISZEK, ur. 13 XII 1920, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Józefa i Agniesz-
ki Górszczyk; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Jako członek „Strzelca”, został wcielony 1 V 1939 w szeregi ON, 
gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”,  
z którą wyruszył na front pod Tylmanową. W czasie walk na Wietrznicy 4 IX, podczas nie-
przyjacielskiego nalotu, został ranny w nogę. Dzięki pomocy kolegi, który go wyniósł z pola 
walki i ukrył, szczęśliwie uniknął niewoli. Po zakończeniu walk, ten sam żołn. przetranspor-
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tował go do domu. Po zawarciu w 1943 związku małżeńskiego z Władysławą, przeniósł się do 
miejsca jej zamieszkania w Pisarzowej. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 11 VIII 
1993 i spoczywa na cmentarzu w Pisarzowej. [ZKRPiBWP NS, K 1397/943]

KRÓL HENRYK, ur. 17 IX 1913, pochodził z Zakopanego; ppor. rez., sędzia. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako d-ca I plutonu 6 ks. Ostatni raz widziany pod 
Dynowem. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Rudolfa Borusiewicza; GSk, s. 173; P1P, s. 114; KSp, s. 218]

KRÓL JAN, ur. 2 VIII 1908, Krasne Potockie, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Zofii Ta-
raszki; st. strz. rez., rolnik. Od 4 roku życia wychowywali go krewni w Zaczarniu, pow. tar-
nowski, którzy zapewnili mu wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej. W wieku 20 lat po-
wrócił do rodziny w Męcinie. Powołany 31 X 1930 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, skąd 
31 X 1931 przeniesiono go do kckm w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 14 IX 1932, 
powrócił do pracy na roli. Wcielony 5 V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził 2-tygodniowe 
przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze, jako strz. km. Przydzielony do wzmocnienia 
ochrony granicy w Piwnicznej, tam też rozpoczął wrześniowy szlak. Po dojściu do Lwowa, 
skierowano go do Stanisławowa, a następnie dalej do rumuńskiej granicy. W drodze dostał się 
do niewoli sow. Po rozbrojeniu odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. W okresie oku-
pacji pracował przymusowo w ryterskiej firmie „Delta”. Po jej zakończeniu przydzielono mu 
połemkowskie, 7-hektarowe gospodarstwo rolne w Nowej Wsi. Po odstąpieniu córce połowy 
ziemi, podjął dodatkową pracę jako palacz centralnego ogrzewania w krynickiej Spółdzielni 
„Postęp”. Zm. 11 VIII 1993. [ZKRPiBWP NS, K 286/53; Książeczka Wojskowa nr 0757163]

KRÓL JAN, ur. 1 XII 1910, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Mariana i Zofii Wierzyckiej;
strz. rez, rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 1 XI 1932 do służby wojskowej w plutonie łączności 4 b. KOP „De-
derkały”, skąd 10 X 1934 odszedł do rez. Zawezwany 3 lata później na 4-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe, które odbywał w plutonie łączności 1 psp jako telefonista. 22 II 1938 zawarł zwią-
zek małżeński z Barbarą Lis i wspólnie gospodarowali na roli. 8 miesięcy później ponownie 
zawezwany na przeszkolenie rez. do sądeckiego pułku, w czasie którego uczestniczył w ope-
racji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu łączności 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na front  
w kierunku Grybowa. Podczas walk dostał się w okolicach Stanisławowa do niewoli sow. Osa-
dzony w którymś z obozów NKWD, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców przekazano 
go Niemcom. Umieszczony w stalagu XIII A Limberg (nr jeńca 25261), gdzie przebywał przez 
cały okres okupacji. Po jej zakończeniu powrócił w VII 1945 do Siekierczyny i tu trudnił się 
rolnictwem. Przez kilka kadencji był radnym GRN. W 1956 wybrano go na 4-letnią kadencję 
na funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły w jego miejscowości. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 4 I 1997 i spoczywa na cmentarzu w Siekierczynie. 
[ZKRPiBWP NS, K 543/1234; Książeczka wojskowa nr C 0787008]

KRÓL JAN, ur. 21 IV 1911, Roztoka, pow. limanowski, s. Macieja i Marii; st. strz. rez, 
rolnik. Pochodził 13-osobowej rodziny. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w go-
spodarstwie rodziców. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą następnie 
kontynuował od 8 IX 1934 do 20 IX 1935 w k. administracyjnej na stanowisku gońca. Tam też 
18 III 1935 awansował do stopnia st. strz. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front do Tylmanowej w charakterze gońca kompanijnego. Po zajęciu stanowisk 
na górze Wietrznica brał udział w obronie doliny Dunajca. Po wycofaniu się do Jazowska, 
otrzymał od swojego d-cy rozkaz dostarczenia meldunku sytuacyjnego do sztabu dowództwa 
1 psp. W trakcie jego wykonywania dostał się w Chełmcu do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym zlokalizowanym w nowosądeckim więzieniu, skąd niebawem wywieziono go 
do stalagu XVII A Kaisersteinbuch, a stamtąd 20 IX do stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 
12444). Tu przydzielono go do prac rolnych u bogatego gospodarza Antona Flora w Ashausen 
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k. Hamburga. W czasie ich wykonywania poważnie zachorował. W tej sytuacji 12 VIII 1940 
przeniesiono go do stalagu XXI A Schildberg, gdzie komisja lekarska uznała go za niezdolnego 
do dalszej pracy. Zwolniony z obozu 1 X 1940, po powrocie do domu zawarł z końcem 1940 
związek małżeński i rozpoczął pracę we własnym gospodarstwie. Zaprzysiężony w V 1940 
przez Władysława Kucię do ROCh, gdzie służył jako łącznik i wywiadowca pod pseud. „Ja-
śmin”. Zm. 13 IV 2004 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Potoku. [ZKRPiBWP NS, K 544; relacja 
Jana Króla; S, Korusiewicz, Żołnierska dola, „Nasze Spotkania”, nr 9/2001, s. 20-21; SPPpIIIRz NS, K 1259]

KRÓL JAN, pochodził ze Słotwin k. Krynicy, pow. nowosądecki; szer. Zmob. 24 VIII 
1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. 
Podczas późniejszych walk pod Przemyślem, po rozbiciu oddziału, odesłano go do Stryja. Tam 
wcielono go do nowo powstałego oddziału, wyruszającego w kierunku Bolechowa. W czasie 
przemarszu zaistniała realna groźba dostania się do niewoli sow. W tej sytuacji wydano 17 IX 
rozkaz przekroczenia granicy węgierskiej. Jednak tego nie uczynił i po zezwoleniu przełożo-
nych, powrócił do domu. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”,, nr 9 i 10 z 1999]

KRÓL JAN, pochodził z Piwnicznej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp i skierowany do samodzielnej kckm, z którą wyruszył na front w kierunku Cieszyna. 
[Świadek Władysława Kumorka]

KRÓL MICHAŁ, ur. w 1898, Stara Wieś, pow. limanowski, tam zam., s. Michała i Rozalii; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod 
Tylmanową. Podczas walk pod Krosnem, prawdopodobnie ranny, dostał się do niewoli niem. 
Umieszczony w tamtejszym lazarecie, skąd 8 IX przewieziono go do szpitala w Jaśle, który 
opuścił 20 XI 1939, udając się do domu. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 69 i 148]

KRÓL STANISŁAW, ur. 1 I 1901, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Marcina i Katarzyny; 
strz. rez., rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, gdzie przebywał do 1941. Innych 
danych brak. [SPPpIIIRz NS, M 603; baza danych straty.pl podaje: st. strz. ON, ur. 20 II 1901 Stara Wieś, jeniec 
stalagu XII C Wiebelsheim – nr jeńca 8417, dn. 7 XI 1942 zwolniony z obowiązkiem stawienia się do pracy.]

KRÓL STANISŁAW, ur. w 1910, pochodził z Kowalowej, pow. tarnowski; strz. rez., rol-
nik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Wieliczki, wraz z plutonem pionierów. Podczas walk pod Lubaczowem ranny, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd przewieziono go do tamtej-
szego szpitala, który opuścił 16 X 1939. Świadek śmierci plut. Ferdynanda Kumorka. Innych 
danych brak. [SGNS, Zg 204/47; APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 1770]

KRÓL TADEUSZ, ur. w 1913, zam. w Krynicy, pow. nowosądecki; strz., masarz. Powo-
łany wiosną 1939 na ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob. w VIII do wspomnianej 
jednostki z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SGM, Ns 98/47]

KRÓL WŁADYSŁAW, ur. 23 I 1912, Tuchów, pow. tarnowski, s. Józefa i Marii Kiełtyk; 
kpr. rez., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Od najmłodszych lat należał do OSP. Powołany 12 VI 1934 do służby woj-
skowej w 16 pp Tarnów, po ukończeniu której pozostał w służbie jako podoficer nadtermino-
wy. Przeniesiony do 20 pp Ziemi Krakowskiej, skąd 27 XII 1937 odszedł na własną prośbę do 
rez., z powodu perspektywy zatrudnienia w kolejnictwie. W tym celu przeniósł się do Nowego 
Sącza i rozpoczął pracę w Służbie Ochrony Kolei. Zmob. 12 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front do Uścia Ruskiego. Podczas walk o Lwów, dostał się w nieznanych okolicz-
nościach, do niewoli sow., po złożeniu broni odzyskał wolność i 29 IX i powrócił do Nowego 
Sącza. Tu zgłosił się w 1941 do pracy w kolejnictwie i został przetokowym stacyjnym wagonów 
kierowanych do naprawy w warsztatach kolejowych. Zatrzymany 6 VIII 1942 przez Niem-
ca, gdy przechodził przez wagon z powodu zatarasowania przejścia, pod zarzutem zniszczenia  
w wagonie, o które mnie posądzono, a mianowicie pocięcie pluszu na siedzeniach. Za ów do-
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mniemany czyn przesiedział przez pół roku w nowosądeckim więzieniu. Po odbyciu kary pra-
cował przy budowie drogi Dąbrowa–Tęgoborze. Po zakończeniu wojny ponownie powrócił do 
pracy w Służbie Ochrony Kolei. Zm. w III kwartale 1997 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu, kw. 10. [ZKRPiBWP NS, K 991/1290]

KRÓL TADEUSZ. ur. 6 VIII 1912, Szaflary, pow. nowotarski, zam. w sąsiedniej Leśnicy, 
s. Jana i Agnieszki, żonaty. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył 
na front. W czasie działań wojennych zaginął. [MP, nr 97 z 1946, poz. 2722]

KRÓLCZYK STANISŁAW, ur. 8 III 1913, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Jana 
i Antoniny Grzywnowicz; szer. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej 
pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1936 do służby 
wojskowej w 3 b. 3 psp w Krakowie-Woli Justowskiej, którą zakończył 22 IX 1937. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. Po rozbiciu oddzia-
łu pod Przemyślem, wycofywał się w kierunku Kołomyi. Podczas tego marszu dostał się  
w Czerniowcach do krótkotrwałej niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym 
przekroczył granicę państwową. Internowany w rumuńskim obozie, skąd Niemcy wywieźli 
go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Odesłany 20 VIII 1942 do Krakowa, gdzie odzyskał 
wolność. Po powrocie do domu zawarł związek małżeński i pracował w swoim gospodar-
stwie. Zm. 4 IX 1980 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, K 575/262; świadek 
Franciszka Gronia]

KRÓLIK JÓZEF, ur. 3 VIII 1910, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Józefa i Anastazji 
Wątor; kpr. rez, kontroler sanitarny. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w róż-
nych zawodach jako pracownik fizyczny. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, 
w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Jako jej absolwent w stopniu kpr., został d-cą 
drużyny, gdzie szkolił młode roczniki żołnierzy. Do rez. przeszedł 18 IX 1933. Związek mał-
żeński zawarł 4 lata później z Anielą Podgórską i rozpoczął pracę w Wydziale Powiatowym 
w Limanowej jako inkasent podatków drogowych. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” 
bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. W dniu wybuchu 
wojny zostałem oddelegowany do Tylmanowej na górę Wietrznica, jako dowódca drużyny 
sztokesów. Po zameldowaniu się u dowódcy 2 kom. zgodnie z rozkazem zajęliśmy stanowiska 
obronne. Po walce z Niemcami otrzymałem rozkaz wycofania się. Po przejściu Dunajca, góra-
mi doszliśmy do Jazowska. Po sformowaniu oddziału ponownie zajęliśmy stanowiska bojowe, 
po czym pod naporem przeważających sił nieprzyjaciela wycofuję się w kierunku wschodnim 
na Krosno. Po rozwiązaniu jednostki 18 IX, wykonując rozkaz, na własną rękę powrócił do 
domu. Wywieziony w 1940 do przymusowych robót w Rzeszy, z których powrócił 2 lata 
później, ze względu na zły stan zdrowia. Po przyjeździe w rodzinne strony, podjął pracę  
w nowosądeckich Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych 
PKP). Po zakończeniu okupacji był kontrolerem sanitarnym w limanowskim Wydziale 
Zdrowia, kończąc w międzyczasie kurs kontrolera sanitarnego oraz skrócony kurs felczer-
ski. W 1976 przeszedł do Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej na 
stanowisko instruktora higieny. Zm. 6 X 1995 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKR-
PiBWP NS, K 1004/1139]

KRÓLIKIEWICZ STANISŁAW, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. W czasie działań wojennych został ranny. Umieszczony w Szpitalu Okręgowym Dub-
no, który opuścił 15 IX 1939. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista...szpital Dubno, poz. 20]

KRUCINA WIKTOR, ur. 23 XII 1903, Zebrzydowice, pow. cieszyński (?), s. Jana, ż. Ma-
ria Szafel; ppor. rez., górnik. Powstaniec śląski. Zmob. w VIII 1939 do 4 psp w Cieszynie, po 
czym wyjechał do OZ w Nowym Sączu. Stad przekazano go w ramach nadwyżek kadrowych 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Zm. 9 XI 1988 i spoczywa na cmentarzu w Siemianowicach Śl. 
Innych danych brak. [J.Giza, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari; P1P, s. 116]
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KRUCZEK JÓZEF, pochodził z Ptaszkowej, pow. nowosądecki; kpr. Zmob. w VIII 1939 
do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych 
danych brak. [Relacja Stanisława Oleksiewicza]

KLUG MARIAN, ur. 22 VIII 1916, Grybów, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, 
ul. Kolejowa 12, kawaler; strz. Żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani 
żołnierze, s. 1255]

KRUG ZYGMUNT, ur. 22 VIII 1909, Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Ogrodowa 69, żonaty, miał 3 dzieci; strz. rez. Żołn. 1 k. „Nowy Sącz” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych danych brak. [APNS, AmNS 
357, Poszukiwani żołnierze, s. 1254]

KRUPA ANTONI, ur. 10 V 1908, Polany, pow. jasielski (?), s. Józefa i Katarzyny Grzywa; 
strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pomagał rodzicom w gospodarstwie, a na-
stępnie pracował w lasach oo. cystersów w Szczyrzycu. Powołany w III 1930 do służby wojsko-
wej w b. KOP, którą zakończył w III 1932. Po przejściu do rez. kontynuował pracę w leśnictwie. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do b. obrony miasta, gdzie pełnił służbę patrolową. 
Przeniesiony do kmarsz, z którą wyruszył 3 IX na front w kierunku Jazowska. Jednak pod na-
porem nieprzyjaciela, wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. 
Podczas walk pod Przeworskiem został ranny w kolano. Umieszczony w przemyskim szpitalu, 
gdzie po tygodniu otrzymał polecenie jego opuszczenia i udania się do domu na własną rękę. 
Podczas okupacji pracował jako robotnik leśny. Wtedy też 18 IX 1944 Niemcy dokonali pacy-
fikacji mojej wioski, którą zaczęli od mojego domu, gdyż był najbliżej lasu. W czasie jej trwania 
zostałem postrzelony w lewe biodro, lecz udało mi się ukryć w lesie. Jednak zginęły moje dwie 
siostry i dziewięciomiesięczne dziecko. Po zakończeniu wojny dalej pracował w lesie. Wówczas 
to w 1946 zawarł związek małżeński trwający jedynie 2 lata, z powodu śmierci ż., po czym 
ożenił się powtórnie. Z powodu kłopotów zdrowotnych przeszedł w 1955 na rentę inwalidzką. 
Zm. w IV kwartale 1966. [ZKRPiBWP NS, K 1020/1162]

KRUPA LUDWIK, zam. w Kadczy, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. 
Podczas działań wojennych, dostał się w Stanisławowie do niewoli sow. Osadzony w którymś  
z obozów jenieckich, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców przekazano go stronie niem. 
W czasie transportu do stalagu zbiegł i niebawem powrócił do domu. [Świadek Józefa Krzana]

KRYSIAK WINCENTY, ur. 26 I 1913, Maków Podhalański, pow. suski, s. Konstantego 
i Katarzyny Babiarz; strz. rez, blacharz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się blachar-
stwa, w prywatnym zakładzie rzemieślniczym, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodo-
wej. Po uzyskaniu tytułu czeladnika pracował w swoim zawodzie w Zakopanem w dziale ko-
munalnym. Powołany w IV 1935 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd we IX 1936 
odszedł do rez.Służbę wojskową odbywał w latach 1935-1937 w 4 psp w Cieszynie. Powołany 
w III 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. które odbywał w 1 psp. Ponownie zawezwany do 
tegoż pułku 5 miesięcy później, celem uczestnictwa w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. W chwili wybuchu 
wojny przemaszerował do Marcinkowic, skąd koleją udał się na front do Limanowej. Wobec 
przerwania frontu przez nieprzyjaciela, wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kie-
runku wschodnim. Podczas walk pod Sądową Wisznią, dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd pod koniec X 1939 zbiegł i powrócił do domu. Za-
grożony wywiezieniem do przymusowych robót w Rzeszy, przekroczył zieloną granicę, uda-
jąc się na Węgry. Tam też przebywał w obozie cywilnym do końca wojny. Do kraju powrócił  
22 V 1945. Miesiąc później został pracownikiem PKP na stanowisku magazyniera. Od I 1961 
był zatrudniony w MPGK w Zakopanem, skąd 31 I 1978 odszedł na emeryturę. Zm. 28 VII 
2000 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, K 1068/1535]
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KRZAK WŁADYSŁAW, ur. 12 III 1900, Gołkowice, pow. nowosądecki, s. Piotra i Marii 
Klag; strz. rez, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w 1920 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu przeniesiony do 2 psp w Sa-
noku, skąd w 1924 odszedł do rez. W 1930 zawarł związek małżeński i po przeniesieniu się 
do Rogów, pracował w gospodarstwie ż. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front w okolice Grybowa. Podczas walk po rozbiciu oddziału pod Krakowcem, kontynuował 
odwrót w kierunku Stryja. Tam też dostał się do niewoli niem. Stamtąd byliśmy pędzeni piecho-
tą do Grybowa, gdzie pod osłoną ciemnej nocy próbowałem ucieczki, wraz z dwoma kolegami. 
Uciekając przed hitlerowcami wpadłem do bunkra i straciłem przytomność. Po jej odzyskaniu 
odczuwałem silny ból w nodze i biodrze. Ale czy to było wynikiem poturbowania mnie przez 
ścigających Niemców, tego nie pamiętam, z powodu utraty przytomności. Następnie powrócili 
współzbiegowie i przenieśli mnie do najbliższego domu, gdzie leżałem około dwóch tygodni, po 
czym z największym trudem powróciłem do domu. Przez całą okupację, a także w latach po-
wojennych trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
11 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, K 607/365]

KRZAN JÓZEF, ur. 10 II 1907, Kanina, pow. limanowski, s. Jana i Jadwigi Zapały; strz. 
rez, rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 15 III 1931 do służby wojskowej w 18 pp Tarnów, której jednak nie 
zakończył z powodu reklamacji, spowodowanej rodzinnymi kłopotami i 12 XII 1931 powrócił 
do domu. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku 
Krościenka. Podczas działań wojennych dostał się koło Stanisławowa do niewoli sow. Osa-
dzony w którymś z licznych obozów przeznaczonych dla Polaków, skąd w drodze wymiany 
jeńców przekazano go w XI 1939 stronie niem. W czasie transportu do stalagu zbiegł, po czym 
powrócił do domu. W I 1943 wstąpił w szeregi BCh, gdzie służył pod pseud. „Sosna”. Zm.  
2 I 1989 i spoczywa na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, K 608/665]

KRZANIK JAN, ur. 15 IX 1910, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Sebastiana i Ce-
cylii; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 3 XI 1932 w 4 psp w Cieszynie, po czym 
kontynuował ją od 10 XI 1934 do 6 III 1933 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. 
Podczas walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Łańcut, skąd zbiegł i powrócił do domu. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 5 IV 
2001 do stopnia ppor. [ZKRPiBWP NS, K 509]

KRZANOWSKI MICHAŁ, ur. 24 VII 1918, Czarny Potok, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Katarzyny Stachoń; sierż. pchor. Po ukończeniu szkoły podchorążych rezerwy piechoty, zo-
stał oddelegowany na praktykę do 1 psp. W tym też czasie wybuchła wojna. Tuż przed jej na-
staniem wcielony do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. W czasie 
działań wojennych został ciężko ranny pod Szczekocinami, po czym słuch po nim zaginął. 
[SPNS, Sp887/59; relacja: Józefa Wójtowicza i Bronisława Woźniaka]

KRZYSZTOF JAN, ur. 5 VII 1915, Hevetnik (Węgry) (?), s. Jana i Marii; kpr., sanitariusz. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się rzeźby w drewnie, po czym pracował chałup-
niczo. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp. Z nastaniem wojny wyruszył 
na front do Tylicza. Podczas walk pod Brzuchowicami, dowodząc drużyną w k. szturmowej, 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie Przeworsk, 
skąd 26 IX 1939 zbiegł, po czym 13 dni później powrócił do domu. Od 1 VI 1940 do 15 IV 
1941 pracował w lesie, a następnie do 30 IV 1942 w tartaku na Jaszczurówce. 1 V 1942 zna-
lazł zatrudnienie w Domu Pocztowców na Cyrli, skąd 30 X 1943 odszedł do Fabryki Tektury. 
Następnie był pracownikiem stolarni na Bystrej. Po wkroczeniu wojsk sow. pracował w domu, 
a od 1 IV 1946 w Domu Pocztowców, a następnie w Domu Łączności. 1 VIII 1951 przeszedł 
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do Zakopiańskiej Spółdzielni „Czerwone Wierchy”, skąd 1 IX 1957 przeniósł się do Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na Bystrem. Od 14 VII 1961 był pracownikiem pogotowia ratunkowego, 
skąd 10 VII 1970 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. odznakami: „Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci” i „Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Zm. w 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, K 977/577]

KRZYSZTOF SEBASTIAN, ur. 26 VII 1909, Łętowe k. Mszany Górnej, pow. limanow-
ski, s. Jana i Rozalii Wedyt; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 19 X 1930 do służby wojskowej 
w 6 ks 1 psp, skąd 7 III 1931 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd przeszedł  
18 X 1932 do rez. Zmob. 1 IX 1939 do 6 ks 1 psp, z którą wyruszył na front do Muszyny. 
Podczas walk pod Jasłem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaiser-
steinbruch (nr jeńca 2625), a następnie stalagu XIII A Limberg, skąd po zwolnieniu w 1940  
i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac rolnych do 
m. Köhlen. Uwzględniając prośbę ż. popartą stosownym gminnym zaświadczeniem o krytycz-
nej sytuacji jej rodziny, uzyskał 20 VII 1943 zgodę na powrót do domu. Tu zajmował się rol-
nictwem. W latach 1951-1963 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, a następnie 
w latach 1963-1970 w górnictwie, jako cieśla. Stamtąd też w 1970 odszedł na rentę. Zm. 13 IX 
1989 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, K 1168/756]

KRZYSZTOFEK WOJCIECH, ur. 14 II 1913, Krempachy, pow. nowotarski, s. Wojcie-
cha i Rozalii Pietraszek; strz. rez, robotnik. Służbę wojskową rozpoczął 1 XI 1936 w 2 psp  
w Sanoku i kontynuował ją do 20 IX 1938 w 2 b. KOP „Bereźne”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Swój udział w wojnie 
obronnej zakończył pod Górą św. Jana, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. [ZKRPi-
BWP NS, K 1021]

KRZYSZTOFIAK JAN, ur. 14 X 1912, Kanina, pow. limanowski, s. Andrzeja i Marii 
Smacina; strz. rez, robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 16 lat wyjechał w poszukiwaniu pracy do No-
wego Targu. Powołany w IV 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w X 1936. 
Związek małżeński zawarł w 1938. Zawezwany w VII 1939 na bezterminowe ćwiczenia rez. 
do macierzystej jednostki, w trakcie których budował umocnienia polowe w okolicach Prze-
łęczy Tylickiej. Tuż przed wybuchem wojny powrócił do Nowego Sącza, skąd rozpoczął swój 
żołnierski szlak. Podczas walk pod Birczą ciężko ranny kulami km, dostał się do niewoli niem. 
Umieszczony w szpitalu w Krośnie, a następnie w Sanoku, skąd po 4-miesięcznym leczeniu 
powrócił do domu jako inwalida. Po rekonwalescencji skierowany do pracy w tartaku, gdzie 
najpierw gotował kawę, a następnie przecierał drewno. W latach 1943-1944 pracował w ce-
gielni. Po zakończeniu wojny był zatrudniony przy załadunku i wyładunku wagonów na stacji 
kolejowej w Nowym Targu. W 1947 przeszedł ponownie do tartaku, gdzie pracował przy pro-
dukcji skrzynek. Stamtąd też w 1963 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 8 I 1984 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP 
NS, K 1005/360; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 70]

KRZYŚCIAK STANISŁAW, zam. w Łękach, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Jasłem, dostał się do nie-
woli niem. Zbiegł w czasie transportu jeńców do Rzeszy, po czym powrócił do domu. Innych 
danych brak. [Świadek Jana Kęski i Stefana Kity]

KRZYŚKO JAN KANTY, ur. 14 IV 1906, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Wojcie-
cha i Anny Królczyk; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IX 1929 do służby wojskowej  
w 3 psp w Bielsku, którą zakończył w X 1930. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie 
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przejściowym, skąd zbiegł po kilkudniowym pobycie. Po powrocie do domu zajmował się 
rolnictwem. W III 1942 wstąpił w szeregi BCh. W 1968 wyjechał do Niemodlina k. Opola, 
gdzie pracował na poczcie do czasu przejścia na emeryturę w 1970. Po powrocie w rodzinne 
strony w 1978 zamieszkał w Młynnem. Zm. w 1985 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. 
[ZKRPiBWP NS, K 625/431; Książeczka wojskowa nr A 119342]

KRZYWDZIŃSKI WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW, ur. 17 XI 1909, Łącko, pow. nowo-
sądecki, s. Aleksandra i Amalii Stramki; plut., rzeźnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
uczył się zawodu masarskiego w Zakopanem. Po zdaniu egzaminu czeladniczego w Krakowie, 
prowadził własny sklep masarski w Łącku. Powołany 17 VI 1932 do służby wojskowej w 1 psp 
i skierowany 8 IX do szkoły podoficerskiej, gdzie awansował 10 XI do stopnia st. strz. Po jej 
ukończeniu w stopniu kpr. został d-cą drużyny w 5 ks. Stamtąd też 1 IX 1933 odszedł do rez. 
 i powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zawezwany na ćwiczenia wojskowe jako pisarz, 
w czasie których 1 XII 1933 awansował na plut. 10 IV 1939 zawarł związek małżeński z Rozalią 
Sopatą, z którą mieli 4 dzieci. Wcielony 25 IV 1939 w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszko-
lenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyru-
szył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Brał udział w walkach granicznych w Piwnicznej, 
po czym rozpoczął odwrót przez Winną Górę, w kierunku wschodnim. Podczas walk dostał 
się pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sądowa Wisznia, skąd 
w czasie transportu zbiegł razem z plut. Stanisławem Czarnotą z Limanowej i Wojciechem 
Wojtasem z Maszkowic. Po powrocie do domu prowadził dalej sklep masarski. W XII 1939 
wstąpił w szeregi ZWZ, pełniąc funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej. Aresztowa-
ny 28 II 1941 przez gestapo, w wyniku rozpracowania organizacji przez rzekomego lekarza,  
a w konsekwencji niemieckiego agenta Tadeusza Janikowskiego. Przebywałem przez okres 
trzech tygodni na gestapo w Nowym Sączu. Po przesłuchaniach przetransportowano mnie 
do więzienia w Tarnowie, skąd transportem z 5 IV 1941 został wysłany do KL Auschwitz  
(nr obozowy 11536). Tu należał do Grupy Bojowej Oświęcim współpracując z Lucjanem 
Motyką i dr. Stanisławem Kłodzińskim. Przeniesiony w X 1944 do KL Dachau (nr obozowy 
134452), gdzie 28 IV 1945 odzyskał wolność podczas ofensywy alianckiej. Po odbyciu nie-
zbędnej rekonwalescencji powróciłem 11 IX 1945 do kraju. Od tej chwili pracował w różnych 
zakładach prywatnych, spółdzielczych i państwowych, a ostatnio w GS „SCh” w swojej miej-
scowości. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, 
„Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 18 XI 1984 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. 
[ZKRPiBWP NS, K 784/268; Książeczka wojskowa nr 0905308; świadek Józefa Dziedziny; relacja Rozalii Krzywdziń-
skiej; Księga pamięci..., t. 1, s. 522; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 100]

KRZYŻAK JAN, ur. 1 IV 1912, Sechna, pow. limanowski, s. Antoniego i Wiktorii Wali-
góry; st. strz. rez, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, gdzie 
15 VIII 1936 awansował do stopnia st. strz. 25 IX 1936 przeszedł do rez. Zmob. 18 IX 1939 
do 7 ks macierzystego pułku, z którą wyruszył na front do Tylicza, jako z-ca d-cy drużyny. 
Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji wojsk polskich powrócił do 
domu. Przez całą okupację trudnił się rolnictwem. Wstąpił 14 II 1942 w szeregi BCh, gdzie pod 
pseud. „Szumilas” dowodził drużyną w Sechnej. Wraz z nią brał udział w ataku na posterunek 
policji w Łososinie Dolnej. Po zakończeniu wojny nadal pracował na roli. Począwszy od 1955 
był wieloletnim sołtysem w swojej miejscowości. Odzn.: „Medalem 10-lecia Polski Ludowej”  
i „Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Zm. 25 I 1992. [ZKRPiBWP NS, K 629/862]

KRZYŻAK JÓZEF, ur. 22 VIII 1908, Ujanowice, pow. limanowski, s. Ludwika i Mał-
gorzaty Augustyn; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 16 lat wyjechał do Krynicy, gdzie pra-
cował w pensjonatach, jako portier. Powołany 15 IX 1929 do służby wojskowej w 1 psp, któ-
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rą zakończył w II 1930. Po przejściu do rez. pracował jako robotnik budowlany. Wcielony  
w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do  
3 k. „Krynica” bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk 
dostał się w nieznanych okolicznościach, do niewoli niem. Osadzony 24 IX w obozie przej-
ściowym Jarosław, skąd 14 XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował  
w muszyńskim tartaku. Po jej zakończeniu został zatrudniony w Państwowym Przedsiębior-
stwie Uzdrowiskowym Krynica, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, „Medalem 10-lecia Polski 
Ludowej” oraz odznaką „Zasłużony dla Sądecczyzny”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, K 1035/586]

KSIĄŻEK WŁADYSŁAW, ur. 10 V 1914, Łętowe, pow. limanowski, s. Tadeusza i Reginy 
Surówki; kpr. rez, rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 14 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
15 VIII 1938. Zmob. 14 VIII 1939 do k. pionierów w macierzystym pułku, po czym wyruszył 
na front, jako d-ca drużyny w okolice Piwnicznej. Do jego zadań należało wykonywanie pól 
minowych i niszczenie obiektów o znaczeniu strategicznym, m.in. mostów, tuneli itp. Podczas 
wrześniowej batalii przekroczył 18 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, 
skąd w X 1939 zbiegł. Po powrocie do domu zawarł związek małżeński, po czym pracował  
w gospodarstwie. 2 V 1945 wcielono go do 2 k. 42 pp WP stacjonującego w Olsztynie, skąd  
3 XI 1945 został zdemobilizowany. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w X 1991. 
[ZKRPiBWP NS, K 1104/846]

KSZTAŁT WŁADYSŁAW, ur. ok. 1907, zam. w Nowym Sączu; strz. rez., robotnik. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [SGM, P 80/37]

KUBATEK JAN FRANCISZEK, ur. 4 II 1901, Świnowie (Słowacja), s. Jana i Marii, zam. 
w Łososinie Dolnej; strz. rez. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył 
na front w kierunku Krościenka. Podczas walk jego 15-osobowy oddział zatrzymał się na od-
poczynek w wiejskim domu we wsi Twierdza (pow. Krosno albo Mościska). W tym czasie nad-
leciały niem. samoloty i rozpoczęły bombardowanie polskich pozycji. Jedna z nich spadła na 
owa chatę, zabijając wszystkich tam przebywających. Świadkiem tego wydarzenia był młody 
chłopiec o nazwisku Hryć, który wyjął z kieszeni poległych dokumenty i odesłał ich rodzinom. 
Po przejściu frontu tamtejsza społeczność pogrzebała żołnierzy na miejscowym cmentarzu. 
[SONS, T 15/43; APNS, UNRA]

KUBISZ PIOTR, ur.16 I 1904, Korzenna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Józefy Kudowska; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1930. Po przejściu do rez. za-
warł związek małżeński, kontynuując pracę na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Stamtąd przemaszerował do Marcinkowic, 
skąd koleją przewieziono go na front do Limanowej. Tu podczas bombardowania ich stanowisk 
przez nieprzyjaciela, został ranny w rękę. Odesłany do nowosądeckiego szpitala, skąd po udzie-
leniu pomocy, odstawiono go do krakowskiej lecznicy. W obliczu powszechnego przygotowania 
do obrony miasta, wcielono go w szeregi jego obrońców. Jednak wobec krytycznej sytuacji na 
froncie, dowództwo odcinka podjęło decyzję o wycofaniu niedoszłych obrońców w kierunku 
wschodnim. Podczas późniejszych walk dostał się koło Stanisławowa do niewoli sow. Osadzony 
w obozie NKWD Podwołoczyska, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców, przekazano go 
stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 25366), gdzie wcielono go do  
b. roboczego. Tam podczas wykonywania ciężkich prac, uległ wypadkowi. Poddany operacji gło-
wy, skutkiem czego przez 3 tygodnie przebywał w szpitalu. Po jego opuszczeniu 12 XI 1940 prze-
niesiono go do prac polowych w Weissenburgu. Tu też zastał go koniec wojny, po czym powrócił 
do kraju. W 1947 objął połemkowskie gospodarstwo w Łabowej, na którym gospodarował do 
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końca życia. Zm. 25 V 2000 i spoczywa na cmentarzu w Łabowej. [ZKRPiBWP NS, K 644/1523; świadek 
Jana Dutki; baza danych straty.pl podaje także datę ur. 15 I 1904 i imiona rodziców Piotr i Maria, oraz zatrudnienie w]

KUBOWICZ ANDRZEJ, ur. 15 IX 1912, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Franciszka  
i Ewy Lutek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat rozpoczął pracę jako robotnik, w schro-
nisku górskim na Hali Gąsienicowej w Zakopanem. Powołany 6 IV 1934 do służby wojskowej 
w 7 ks 1 psp, którą zakończył 15 IX 1935. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykony-
wanej pracy. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 ks w macierzystej jednostce, z którą wyruszył do miejsca 
koncentracji II b. w Łabowej. Stąd przemaszerował do Marcinkowic, po czym koleją przewie-
ziono go na front do Limanowej. Wobec grożącego oskrzydlenia, wycofał się na Nowy Sącz,  
a następnie dalej na wschód. Podczas późniejszych walk pod Przemyślem, dostał się do niewo-
li niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd w II 1940 zwolniono go do prac 
w rolnictwie w Mutzken. Po zakończeniu wojny powrócił 20 VII 1945 do kraju i podjął pracę, 
przy budowie schroniska na Hali Ornak, a następnie w krakowskich wapiennikach. Począwszy 
od 1959 był zatrudniony w Domu Wypoczynkowym Urzędu Rady Ministrów w Zakopanem, 
skąd w 1965 przeszedł na rentę inwalidzką. Po 4 latach ponownie podjął pracę, tym razem  
w zakopiańskim Wojskowym Domu Wypoczynkowym, po czym odszedł na emeryturę. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 13 III 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Kasinie Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, K 645/993; Książeczka wojskowa nr C 0761211]

KUBOWICZ ANTONI, ur. 10 VI 1910, Kasina Wielka, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych nasiliły się  
u niego ataki reumatyzmu, uniemożliwiające wykonywanie żołnierskich powinności. Z tego 
też powodu umieszczono go w jarosławskim szpitalu, skąd 27 IX został zabrany przez Niem-
ców do obozu stalag VI D Dortmund (nr jeńca 6768), 21 X 1940 zwolniony do urzędu pracy 
Münster. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 1721; baza danych straty.pl]

KUBOWICZ JÓZEF, ur. 21 X 1911, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Józefa i Anny 
Stokłosy; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 20 X 1936. Zmob. 21 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do b. obrony Nowego 
Sącza. Wobec zmiany koncepcji dalszych walk, wycofał się 5 IX wraz z wojskiem w kierunku 
Grybowa, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Brał udział w obronie Lwowa, skąd po 
wydostaniu się z okrążenia przekroczył granicę węgierską, gdzie został internowany. Wywie-
ziony w III 1940 koleją do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, gdzie zachorował. W tej sytuacji 
przewieziono go w V 1940 do Krakowa, gdzie odzyskał wolność. Po powrocie do domu praco-
wał w gospodarstwie rodziców. Po zakończeniu wojny był pracownikiem PKP, jako zwrotniczy 
na stacjach kolejowych Kasina Wielka i Dobra. Stamtąd też 1 XI 1970 odszedł na emeryturę. 
Zm. 21 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, K 1042/406]

KUBOWICZ WŁADYSŁAW, ur. 17 VI 1915, Wola Skrzydlańska, pow. limanowski,  
s. Szymona i Katarzyny Puto; plut., szewc. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się szewstwa 
w zakładzie Marcina Nowaka. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, skąd skierowa-
no go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu st. strz. otrzymał przydział do 5 ks. 
Po awansie na kpr. w VI 1939, został podoficerem gospodarczym. Mianowany w VIII 1939 plut. 
z przydziałem do kgosp. Stąd jako d-ca taboru, wyruszył 15 VIII wraz z częścią bON „Nowy 
Sącz” na front do Huty k. Krynicy. Tam też wznosił umocnienia polowe. Po wybuchu wojny brał 
udział w pierwszych walkach pod Wawrzką, a następnie wycofywał się na wschód przez Krosno, 
Stryj, Bolechów, ku granicy państwowej. Po jej przekroczeniu (17 IX) był internowany w węgier-
skim obozie. Po krótkotrwałym pobycie w nim, zbiegł i skierował się w stronę domu. Zatrzy-
many w drodze przez oddział nacjonalistów ukraińskich, pobity i w końcu skazany na śmierć. 
Życie uratował mu kolega z wojska, zamieszkujący tamte strony, a będący jednym z członków 
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owej zbrojnej grupy. Z powodu odniesionych obrażeń w czasie przesłuchiwania, umieszczono 
go w szpitalu w Dukli, po opuszczeniu którego powrócił do Kasiny Wielkiej, gdzie przebywała 
już jego ż. z 2 dzieci. Tam też pracował w kamieniołomach. Po zakończeniu okupacji wyjechał 
w 1946 do Zakopanego, gdzie został zatrudniony jako szewc w firmie Józefa Ramsza. Następnie 
był pracownikiem Spółdzielni Szewskiej „Giewont”, po rozwiązaniu której pracował w fili spół-
dzielni „Krak” w Zakopanem. Stamtąd też w 1974 odszedł na rentę. Zm. 10 I 1994 i spoczywa na 
cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, K 1236/974]

KUC JAN, ur. 16 VI 1912, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, zam. w Piwnicznej, s. Jana 
i Marii Kotarba, ż. Stefania, miał 1 dziecko; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 8 ks 1 psp  
i wysłany na stanowisko obronne w Izbach k. Gorlic. 4 IX po alarmie wraz z oddziałem rozpoczął 
odwrót w kierunku wschodnim. Poległ w nieznanych okolicznościach podczas bitwy pod Birczą. 
[APK, UW II, ZI 283; SGSS, Zg 28/47; MP, nr 127 z dnia 22 X 1947, sygn. M-12353; relacja Wojciecha Izworskiego]

KUC JAN, ur. 25 XII 1908, Kokuszka, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 58),  
s. Michała i Zofii Smydy, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 503 k. asystencyjnej, z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas dzia-
łań wojennych dostał się 8 IX pod Dobczycami do niewoli niem. Przebywał w stalagu  
XVIII A Wolfsberg (nr jeńca 3308), a następnie w stalagu XII C Wiebelsheim. Innych danych 
brak. [Świadek Tomasza Tokarczyka; Akta Sadu Powiatowego w Nowym Sączu; baza danych straty.pl]

KUCHARSKI STANISŁAW, ur. 12 IX 1901, Bącza-Kuninia, pow. nowosądecki, zam.  
w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 50, s. Michała i Julii Cempy,; strz. rez. 28 V 1928 zawarł 
związek małżeński z Marią Górowska z Dąbrówki, z którą miał 5 dzieci. Zmob. w VIII 1939 
do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Pod-
czas walk, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
II C Greifswald, później IV A Elsterhorst (nr jeńca 13498), a następnie od 28 I 1941 w stalagu  
IV D Torgau. Do kraju powrócił w 1947. Zm. 30 I 1967 i spoczywa na cmentarzu w Nowym 
Sączu-Biegonicach. [ZKRPiBWP NS, Kp 99/969; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1254]

KUCHARSKI TADEUSZ, ur. 26 VI 1914, Myśliwczów, pow. radomszczański, zam. od 
1931 w Nowym Sączu, ul. Kunegundy 1, s. Stanisławy, ż. Genowefa; plut. służby stałej. Po od-
byciu służby wojskowej w 1 psp, pozostał w służbie jako podoficer nadterminowy, a następnie 
zawodowy. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front, jego szlak bojowy nie jest obecnie 
znany. Aresztowany 25 III 1941 przez gestapo, za przynależność do ZWZ i osadzony w no-
wosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem z 14 III 1941 wysłano go 
do KL Auschwitz (nr 12088). Wobec toczącego się w dalszym ciągu śledztwa prowadzonego 
przez niem. policję, a dotyczącego jego podziemnej grupy, odesłany został 1 VIII 1941 do tar-
nowskiego więzienia. Stąd wywieziono go 14 III 1942 prawdopodobnie do Zbylitowskiej Góry, 
gdzie został rozstrzelany w lesie Buczyna. [SGNS, Zg 48; SGNS, Ns 200/48; Księga pamięci..., t. 1]

KUCHARSKI ZYGMUNT, ur. 8 IV 1920, Nowy Sącz, s. Stanisława i Stanisławy Do-
brzańskiej; strz., ubezpieczeniowiec. Absolwent II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego  
w Nowym Sączu. Jako członek WFiPW, mający II stopień przeszkolenia wojskowego, został 
w VIII 1939 powołany w szeregi 1 psp i przydzielony do k. wartowniczej. Po zapoznaniu go  
z obsługą km, skierowano go do punktu obrony przeciwlotniczej Nowego Sącza, umieszczo-
nego na dachu Domu Strzeleckiego im. Gen. Pierackiego. W obliczu postępującej niem. ofen-
sywy, odesłano go 5 IX, wraz z innymi nieletnimi żołnierzami do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Po przybyciu na miejsce pełnił służbę patrolową, a następnie wyruszył ku południowej granicy 
państwa. Podczas przemarszu dostał się do niewoli sow. Wieziony pociągiem w nieznanym 
kierunku, zbiegł wraz z kolegą na bliżej nieokreślonej stacji kolejowej. Korzystając z nadarza-
jącej się okazji, wskoczył do nadchodzącego z naprzeciwka składu kolejowego, którym dotarł 
do Stanisławowa. Tu dzięki pomocy znajomego kolejarza, odnalazł swoich rodziców, ewaku-
owanych wraz z Warsztatami Głównymi PKP. Wobec realnej groźby wywozu na Syberię, wraz 
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z rodzicami wyjechał ostatnim transportem do Przemyśla, skąd powrócili do Nowego Sącza. 
Zabrany wiosną 1940 do przymusowych prac w Göttingen, z których został zwolniony 2 lata 
później, po czym podjął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach 
Głównych PKP). Następnie był pracownikiem sądeckiej Ubezpieczalni Społecznej. W tym też 
okresie (7 X 1944) zawarł związek małżeński z Haliną Twardowską. Po wojnie kontynuował 
swoją pracę w Ubezpieczalni, skąd w 1986 odszedł na emeryturę. Odzn. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, oraz medalami: brązowym „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, i „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. 16 VI 1996 spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 
33. [ZKRPiBWP NS, K 656/1194; relacja żony Haliny]

KUCHTA STANISŁAW, ur. w 1899, Biecz, pow. gorlicki, tam zam., żonaty; strz. rez. 
Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Świadek zaginięcia pod 
Krościenkiem Alfreda Augustowskiego. Innych danych brak. [SGGorl. Zg 275/55; H. Malinowski, 
Powiat gorlicki..., s. 38]

KUCZ STEFAN, rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu, gdzie 
o głodzie, ciężko pracował fizycznie. Będąc krańcowo wyczerpany poprosił wartownika o je-
dzenie, za co został przez niego kopnięty. W odruchu samoobrony rzucił się na niego z gołymi 
rękami. Jednak do pobicia nie doszło, bowiem wcześniej został obezwładniony i zmasakrowa-
ny przez innych strażników. Za swój uczynek skazano go na karę 4 dni ciemnicy bez jedze-
nia. Po zwolnieniu z obozu w 1941, wywieziono go do przymusowych prac rolnych w Rzeszy. 
Tam też doczekał wolności, po czym powrócił do kraju. Tu objął połemkowskie gospodarstwo  
w Wierchomli Wielkiej, na którym gospodarował jako rolnik. Zm. tragicznie 10 XI 1969 i spo-
czywa na cmentarzu w Wierchomli Wielkiej. Innych danych brak. [Relacja żony, w zbiorach autora]

KUCZAJ EDWARD, ur. 17 VII 1912, Raba Wyżna, pow. nowotarski, s. Sebastiana i Re-
giny Bańki; strz. rez., piekarz. Ukończył 4 klasy gimnazjum w Nowym Targu. Po przerwaniu 
nauki zdobywał zawód piekarza. Powołany w XI 1933 do służby wojskowej, którą zakończył 
już w VIII 1934 ze względu na stan zdrowia. Po przejściu do rez. pracował jako piekarz. Karty 
mobilizacyjnej nie otrzymał, lecz 2 IX sam się zgłosił do sądeckiego pułku. Tu przydzielo-
no go do kompani piechoty. Podczas walk przekroczył 21 IX granicę państwową. Osadzony  
w węgierskim obozie Nagykanizsa, skąd w V 1940 wywieziono go do stalagu XVII A Ka-
isersteinbruch. Stamtąd po 3-miesięcznym pobycie w obozie, został przetransportowany do 
Krakowa, gdzie odzyskał wolność. Po powrocie do domu wstąpił w 1941 do ZWZ, gdzie był 
kolporterem nielegalnej prasy. Aresztowany w XI 1942 przez gestapo i osadzony w zako-
piańskiej kwaterze „Palace”, skąd przewieziono go do krakowskiego więzienia Montelupich. 
Następnie transportem z 1 XII 1942 wywieziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 79045). 
Przekazany 14 IV 1943 do obozu Gusen (nr obozowy 12805), a następnie po 3 miesiącach do 
kolejnego obozu w Wiener Neudorf k. Wiednia. W IV 1944 ewakuowany do głównego obozu  
w Mauthausen (nr obozowy 33826), gdzie doczekał wolności. Po powrocie do domu 4 VII 
1945 otworzył sklep gastronomiczny. Po 2 latach zmuszony był jednak go zlikwidować, po 
czym pracował w swoim zawodzie w Nowym Targu, Zubrzycy i Rabce. W 1953 przeszedł do 
pracy w GS „SCh” w Rabce, a następnie Rabie Wyżnej. Od 1956 prowadził bar spółdzielni 
GS, skąd 8 lat później przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 25 II 1983 i spoczywa na cmentarzu  
w Rabie. [ZKRPiBWP NS, K 674/331; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 171]

KUCZAJ SEBASTIAN, ur. 20 X 1913, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Józefa i Ma-
rii Kozak, kawaler; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 IV 1937 do służby wojskowej  
w 3 kckm 1 psp, którą zakończył 10 XI 1938. Zawezwany 24 III 1939 na 12-tygodniowe ćwi-
czenia rezerwy w macierzystej jednostce, podczas których wznosił polowe umocnienia na sło-
wackiej granicy. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front w okolice 
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Grybowa. Podczas walk dostał się 20 IX w Dzikowie, do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
IV A Hoyerswerda (nr jeńca 6518), skąd po zwolnieniu 1 VII 1940 i otrzymaniu statusu ro-
botnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac w miejscowości Ritterhude. 
Zwolniony z tego obowiązku w IV 1942 z powodu śmierci ojca, powrócił do domu, gdzie 
trudnił się rolnictwem. Zabrany w 1944 jako tzw. „zamiennik”, przebywał kolejno w: Myśleni-
cach, Bochni i Kłaju, skąd zbiegł przy pomocy partyzantów i ukrywał się do końca wojny. Zm.  
w XI 1988. [ZKRPiBWP NS, K 1486/725; baza danych straty.pl podaje datę ur. 13 X 1913]

KUCZEK, JAN, ur. 16 VII 1896, Zdrochec, pow. brzeski. Hallerczyk, oficer mobilizacyjny
pułku; kpt. służby stałej. Po wybuchu wojny pełnił służbę w OZ Brzeżany. Po klęsce wrześnio-
wej przedostał się na Węgry, skąd dotarł na Bliski Wschód. Walczył w szeregach II Korpusu. 
Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie zm. 
17 IV 1980 w Londynie. Pochowany na cmentarzu Streatham Park (kw. 32 A). Innych danych 
brak. [Z1p, J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1930-1939, t. 3 (w przygotowaniu)]

KUCZMA JAN, ur. ok. 1892; st. sierż. Służbę wojskową rozpoczął w 1913 w armii au-
striackiej, w szeregach której brał udział w I wojnie światowej. Z chwilą powstania WP w 1918, 
wstąpił ochotniczo w jego szeregi, gdzie dosłużył się stopnia wachmistrza. W 1931 przeszedł 
w stan spoczynku. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do k. wartowniczej. W czasie 
działań wojennych ranny, dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie na Syberii, skąd po 
zwolnieniu w 1942 wstąpił w szeregi WP. Wraz z armią gen. Władysława Andersa przeszedł 
szlak od Persji przez Irak, Palestynę, Egipt, Włochy. Po zakończeniu wojny wyjechał do Wiel-
kiej Brytanii, po czym 11 XI 1946 powrócił do kraju. [ZMK 15]

KUCZYŃSKI MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW, ur. 25 III 1915, Nowy Sącz, tam zam., 
ul. Kolejowa 4, s. Tadeusza i Jadwigi Warzyckiej; kpr., księgowy. Absolwent Szkoły Handlowej 
w Nowym Sączu, instruktor harcerski. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w plutonie 
łączności 1 psp, z którą brał udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na 
front, aczkolwiek jego żołnierski szlak jest nieznany. Brał udział w walkach o Lwów, skąd po 
kapitulacji powrócił do domu. Tu wstąpił pod koniec 1939 do powstającej Polskiej Organiza-
cji Białego Orła „Resurectio”. Po jej rozbiciu schronił się w Tęgoborzu, gdzie był księgowym  
w tamtejszym dworze. Aresztowany przez gestapo w IV 1941 podczas pełnienia swoich obo-
wiązków i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przeniesiony do Tarnowa, skąd transportem 
z dnia 5 VI 1941 wysłano go do KL Auschwitz (nr obozowy 17010). Tu prawdopodobnie został 
zastrzelony 22 I 1942 podczas ucieczki, o czym powiadomiono rodzinę telegramem 14 IV 
1942. [Księga pamięci..., t. 1, s. 566; relacja siostry Eugenii Kuczyńskiej]

KUCZYŃSKI, imię nieznane, ur. w 1915, pochodził ze Śląska; strz. Pełnił służbę od III 
1938 w plutonie łączności 1 psp. Brał udział w operacji „Zaolzie”. Poległ 20 IX podczas walk  
o Lwów. Innych danych brak. [Relacja Jana Chramęgi]

KUDA EDWARD, zam. w Nowym Sączu; strz. rez., ślusarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Świadek śmierci Jana 
Potoczka pod Wiślicą. Innych danych brak. [SGNS, Zg 52/46]

KUDASIK, pchor. Żołn. bON „Nowy Sącz”. Poległ pod Dąbrowicą. Innych danych brak. 
[Mordawski, Historia 1 psp]

KUDŁA, imię nieznane; st. sierż. Żołn. bON „Gorlice”. Poległ pod Krosnem. [„Tygodnik 
Gorlicki”, nr 25/2003]

KUDŁAWIEC ADAM JAN, ur. 22 V 1913, Gorlice, s. Józefa i Apolonii Ryby; strz. rez., 
kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej musiał przerwać naukę z powodu ciężkiej choroby 
matki. Po jej śmierci wraz z ojcem pracował na roli. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej, 
którą zakończył 18 IX 1936. Po przejściu do rez. podjął pracę w gorlickiej betoniarni. Wcielony 
w V 1939 w szeregi ON, gdzie odbywał przeszkolenie wojskowe. Zmob. z początkiem VIII 
1939 do bON „Gorlice” po czym wyjechałem pod granicę słowacką w okolice Magury. Tam 
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budowałem schrony i odbywały się ćwiczenia. Z chwilą wybuchu wojny brał udział w przygra-
nicznych potyczkach, po czym wycofywał się przez Dominikowice i Żmigród do Krościenka. 
Tam podczas nocnej bitwy jego oddział został rozbity. Było dużo zabitych i rannych. Zostaliśmy 
ponownie zgrupowani w pułki. Podczas kolejnych walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu trudnił się rolnictwem. Począwszy od 
1942 był zatrudniony jako kowal, w Fabryce Maszyn w Gliniku. Ze względu na stan zdrowia 
przeniesiono go w 1963 do magazynu, skąd 10 lat później odszedł na emeryturę. Zm. 10 II 
1993 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, K 1422/1067; tamże, Koło Miejskie Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 4, poz. 428]

KUDRA N., strz. Żołn. III b. 1 psp. Poległ 7 IX 1939 na tzw. Pasterniaku w Libuszy. In-
nych danych brak. [Mordawski, Historia 1 psp, H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 37]

KUDZIELA WOJCIECH, ur. 9 V 1913, Podgórze k. Krakowa, zam. w Nowym Sączu, 
ul. Nawojowska 23, żonaty; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp. Innych danych brak. [APNS, 
AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1253]

KUKLA JAN, por. służby stałej. Do stopnia por. awansował po 1933. Z chwilą wybuchu 
wojny wyruszył na front razem z 1 psp, jako d-ca 2 kckm. Prawdopodobnie podczas działań 
wojennych ranny, dostał się do niewoli niem. i przebywał w oflagu. Innych danych brak. [P1P, 
s. 114; APNS, SPGNS, poz. 148; KSp, s. 218]

KUKLA STANISŁAW, ur. 19 XI 1909, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Szymona i Marii Ro-
lak; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 17 IV 1931 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych 
w Stryju, którą pełnił do 13 IX 1932. Po przejściu do rez. pracował jako robotnik w cegielni. 
Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Gładyszowa. Podczas walk pod Prze-
myślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie 
kolejno przebywał w Jarosławiu, Rzeszowie i Krakowie, skąd zbiegł i w XI 1939 powrócił do 
domu. Podczas okupacji pracował w kolejnictwie. Po jej zakończeniu kontynuował ten zawód 
jako dróżnik przejazdowy, do czasu przejścia na emeryturę w 1969. Zm. 20 VI 1987 i spoczywa 
na cmentarzu w Zagórzanach. [ZKRPiBWP NS, K 1204/562]

KUKUŁA JAN, ur. 10 VI 1913, Szymbark, pow. gorlicki, s. Józefa i Anny Fugiel; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. W 19 roku życia rozpoczął pracę w gorlickich Zakładach Drzewnych „Fo-
rest”. Powołany 10 III 1935 do służby wojskowej w 3 kckm 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, 
którą zakończył 9 IX 1936. Po przejściu do rez. zatrudniono go w papierni, zarządzanej przez 
żydowskiego właściciela. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wymaszerował na 
front do Koniecznej. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Gorlice, skąd zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako 
pomocnik kowalski w Gliniku Mariampolskim. Następnie od 1951 był wozakiem w Gorlickim 
Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego „Forest”, a od 15 VII 1978 w Zakładach Mleczar-
skich. Zm. 3 VII 1990 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, K 1151/762; tamże, 
Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 309]

KULAK JAN, ur. 13 XII 1914, Olszanka, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Olchawy; st. 
strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rodzice oddali go na służbę do zamożnych 
gospodarzy. Powołany 4 IV 1937 w szeregi wojska do 3 kckm 1 psp, skąd odszedł 25 X 1938. 
Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do kmarsz, po czym wyruszył na 
font w kierunku Jazowska. Po starciu pod Łąckiem, wobec przewagi niemieckiej wycofał się do 
Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas późniejszych walk pod Prze-
myślem, dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. W czasie okupacji trudnił się 
rolnictwem. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1940 z Marią Stawiarską, zamieszkał u niej  
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w Kadczy. Po zakończeniu wojny pracował w starosądeckiej żwirowni kruszywa, skąd odszedł na 
rentę. Zm. 14 VII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, K 952/1368]

KULIG FRANCISZEK, ur. 29 XI 1908, Obłazy Ryterskie, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Marii; strz. rez., kolejarz. Jego ojciec poległ na froncie w 1915. Dlatego też ciężar wychowania 
spadł na matkę, która zapewniła mu wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej. Po jej ukoń-
czeniu pracował u zamożnych rolników. W 1924 został zatrudniony w tartaku hr. Stadnickiego 
w Rytrze. W 1928 zawarł związek małżeński. Powołany w X 1928 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył w IV 1931. Po przejściu do rez. pracował nadal w tartaku. Zmob. 24 VIII 1939 
do macierzystej jednostki i przekazany do 503 k. asystencyjnej, po czym wyruszył na front do 
Krakowa. Podczas walk k. Osiecka (k. Garwolina), ranny w lewy bark, dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w polowym lazarecie, skąd następnie zabrano go do obozu przejściowego. 
W czasie transportu jeńców do stalagu, zbiegł pod Tarnowem, po czym powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował w tartaku. Po jej zakończeniu w latach 1947-1948 odbudowy-
wał tunel kolejowy w Żegiestowie. Od VI 1948 był pracownikiem Oddziału Drogowego PKP, 
skąd w 1968 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
11 V 1994 i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP NS, K 707/1010]

KULIG JAN, ur. 21 XII 1899, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Agaty Sztuczka; 
plut. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 10 III 1917 do służby wojskowej 
w 20 austriackim pp Tarnów, po czym wyjechał na front włoski. Po rozpadzie monarchii po-
wrócił 6 XI 1918 do domu, a już tydzień później wstąpił jako ochotnik do powstającego 1 psp. 
Wraz z nim brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, po czym w 1922 
przeszedł do rez. We IX 1939 nie otrzymał karty mobilizacyjnej, lecz 2 dni po wybuchu wojny 
stawił się w macierzystej jednostce i tu prawdopodobnie dostał przydział do k. wartowniczej 
1 psp. Podczas walk, dostał się we Lwowie do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
w Kalwarii, skąd został zwolniony jako rolnik. Wiosną 1940 wstąpił w szeregi ZWZ, gdzie 
pod pseud. „Chadziaj”, pełnił funkcję przewodnika przez zieloną granicę dla polskich ofice-
rów udających się na Węgry. W późniejszym okresie z racji swojego położenia jego dom był 
siedzibą oddziałów Stanisława Jarząbka pseud. „Żbik” i Franciszka Dziedziny pseud. „Kula”. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 28 V 1974 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. 
[ZKRPiBWP NS, K 618/179]

KULIG JAN, ur. 2 III 1908, Niedźwiedź, pow. limanowski, s. Sebastiana i Anieli Krzonik; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił prawdopodobnie w latach 1929-1930 w 1 psp. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na 
front do Krakowa. Podczas walk widziałem go 24 września w lesie pod Tomaszowem Lubelskim 
jak leżał ranny, skąd zabrano go do szpitala polowego. Lecznicę opuścił 21 X 1939, po czym 
powrócił do domu. 1 VIII 1943 został żołn. BCh po zaprzysiężeniu przez Stanisława Wolaka 
pseud. „Wilk”. Pod pseud. „Lis” brał udział w wielu akcjach partyzanckich np. likwidacji tar-
taku w Porębie Wielkiej (17 IX 1944), czy minowaniu mostu kolejowego na Obidowej oraz  
w Rabie Wyżnej. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W latach 1963-1969 był członkiem 
Zarządu Kółka Rolniczego w Niedźwiedziu. Zm. 6 V 1982 i spoczywa na cmentarzu w Niedźwie-
dziu. [ZKRPiBWP NS, K 709/286; relacja Józefa Rusnaka (cytat) i Franciszka Bulika, świadek Stanisława Polaka]

KULIG KAROL, ur. w 1913, Kicznia, pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 1939 do plutonu 
pionierów 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych przekroczył 18 IX gra-
nicę węgierską. Świadek śmierci Wojciecha Gancarczyka. Innych danych brak. [SONS, T 10/44]

KULIG KAZIMIERZ, ur. 25 II 1919, Tymbark, pow. limanowski, s. Wojciecha i Marii 
Tajduś; strz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie, a następnie od 1937 pracował jako robotnik drogowy. Będąc członkiem 
„Strzelca” posiadającym II stopień przeszkolenia wojskowego, został powołany w V 1939  
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w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON 
„Limanowa”, po czym wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Podczas walk 
o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powró-
cił do domu. W czasie okupacji pracował jako rolnik. Po jej zakończeniu wykonywał zawód 
murarza. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1950, przeszedł do pracy w tymbarskim tar-
taku, na stanowisko pracownika fizycznego. Stamtąd też w 1962 odszedł z powodu kłopotów 
zdrowotnych na rentę inwalidzką. Zm. 5 XI 1990 i spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. 
[ZKRPiBWP NS, K 1381/784]

KULIG KRZYSZTOF, ur. 28 VII 1914, Falkowa, pow. nowosądecki, tam zam., s. Józefa 
i Katarzyny Świerad; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do b. obrony miasta 
Nowego Sącza. Poległ 6 IX w czasie wkraczania Niemców do miasta, zastrzelony obok wiaduk-
tu kolejowego przy ulicy Kunegundy, przez Firsta z Dąbrówki Niemieckiej. Spoczywa w kw. 
żołnierzy września 1939 znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [SGNS,  
Zg 303/46; SPNS, Sp 218/50; relacja Michała Chruślickiego z Piątkowej; KŻm, s. 36]

KULPA JÓZEF, ur. 20 X 1905, Popardowa, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Karoliny 
Kościółek, kawaler; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1927 do służby wojskowej, którą 
zakończył 12 III 1928. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym 
wyruszył na front do Wieliczki. W czasie walk w Puszczy Niepołomickiej dostał się do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym Myślenice, skąd zbiegł i powrócił do domu. Zm.  
w IV 1981 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, K 880/267]

KULPA JÓZEF, ur. 9 III 1913, Słopnice, pow. limanowski, tam zam., s. Jana i Anny Woj-
ciaszek; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk dostał się 18 IX w Kołomyi do niewoli sow. Osadzony w X 1939 w obozie NKWD Krzywy 
Róg, gdzie pracował w kopalni rudy. Wywieziony stamtąd 3 VI 1940 do obozu NKWD Siew-
żełdorłag (obwód Komi) i zatrudniony przy budowie linii kolejowej. Przewieziony 17 VII 1941 
transportem nr 2 ze stacji Urdoma do obozu NKWD w Juży, skąd po amnestii wyjechał 5 VI 
1941 do powstającej Armii Polskiej gen. W. Andersa w Tatiszczewie. Razem z nią przeszedł 
do Iranu. Poległ 11 V 1944 w stopniu st. strz. jako żołn. 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców,  
5 Kresowej DP, 2 Korpusu Polskiego podczas walk o Monte Cassino i spoczywa na tamtejszym 
Cmentarzu Polskim (1-E gr. 18). [Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych..., poz. ; Ksp, ŻPSZZ, t. 3,  
s. 160; MP 73/49]

KULPA STANISŁAW, ur. w 1910, prawdopodobnie w Chełmcu, pow. nowosądecki, tam 
zam; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę. Świadek śmierci kpr. Michała Jaskulskiego. Innych danych brak. [SGNS, Zg 55/47]

KUŁACH JÓZEF, ur. 28 II 1909, Rogoźnik, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Antoniny 
Zubek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 IV 1932 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd 
po 3 miesiącach przeszedł na gońca k. administracyjnej. Stąd też odszedł we IX 1933 do rez. 
Zawezwany 2 lata później na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe, które odbywał w macierzystej 
jednostce. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako woźnica pułko-
wych taborów. Podczas walk pod Libuszą, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 35650), skąd po zwolnieniu w VIII 1940 i uzyskaniu sta-
tusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac w miejscowości Colmar 
(Alzacja), a później w Mannheim. Przeniesiony do Horn-Bad Meinberg (?), gdzie pracował 
przy utrzymaniu drożności miejskiej kanalizacji. Wolność odzyskał w 1945 wyniku alianckiej 
ofensywy, po czym wstąpił do amerykańskiej k. wartowniczej w Mannheim. Po zakończeniu 
służby w jej szeregach, powrócił w X 1945 do kraju. Prze całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 
6 XII 1979. [ZKRPiBWP NS, K 166/151; Książeczka wojskowa nr E 0606026; świadek Franciszka Takuśki]
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KUMOREK FERDYNAND, ur. 28 X 1911, Piwniczna, pow. nowosądecki, zam. w No-
wym Sączu, ul. Fabryczna 10, s. Michała i Marii Łysak; plut. służby stałej. Podoficer zawodowy
1 psp od 1935. W IV 1936 zawarł związek małżeński z Janiną Wszołek. Z chwilą ogłoszenia 
mobilizacji kartkowej 24 VIII 1939, przeniesiony do 55 b. asystencyjnego na stanowisko z-cy 
d-cy plutonu pionierów, po czym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Dachno-
wem, pow. lubaczowski, został ranny w gardło, po czym zm. na rękach por. Mariana Fiszera. 
[SGNS, Zg 294/46; APŚM, Księga zapowiedzi, poz. 1/36; P1P, s. 131; KSp, s. 218]

KUMOREK WŁADYSŁAW, ur. 22 X 1911, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Marii Łysak; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał w domu 
pomagając rodzicom w gospodarstwie. W wieku 18 lat zaczął terminować w zawodzie piekar-
niczym. Powołany 5 IV 1933 do służby wojskowej w 3 ks 4 psp w Cieszynie, skąd we IX 1933 
przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały” na stanowisko d-cy pogotowia. Po przejściu do 
rez. z dniem 8 III 1935, pracował jako pomocnik w wyuczonym zawodzie. Zawezwany we IX 
1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia, które odbywał w 4 psp w Cieszynie. Rok później znalazł się 
ponownie w szeregach wojska, tym razem w 1 psp, z którym brał udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kckm, po czym wyruszył na front 
w kierunku Cieszyna. Już 1 września zostaliśmy zbombardowani przez Niemców. Następnego 
dnia mieliśmy ofensywę na Górze Skoczów i tam zostaliśmy rozbici i skierowani do Wielicz-
ki. Po zgrupowaniu nas zostaliśmy skierowani na front pod Górę Kalwarię, gdzie nas rozbito.  
W dniu następnym zgrupowano nas w Bochni i wyruszyliśmy pod Tarnów, gdzie zajęliśmy pozycje 
bojowe. I tu nas rozbili. Po kilku dniach dostaliśmy się do Ujanowa i tam ponownie nas rozbito. 
Pozostałych żołnierzy zgrupowano w lesie koło Biłgoraju, gdzie doszło do walki. W tej sytuacji 
dowodzący nami major, wiedząc że zostaliśmy okrążeni ze wszystkich stron przez Niemców, dał 
rozkaz uciekać, gdzie kto może na własne ryzyko do domu. Przez noc dotarliśmy do wsi Różanka 
pojedynczo i grupowo i tam Niemcy zaskoczyli nas czołgami, rozbili i wzięli do niewoli. Miesiąc 
czasu byłem w krakowskim obozie przejściowym, a potem przeniesiono nas do Bonarki w Kobierzy-
nie i pojedynczo puszczano do prac rolnych w domu. Podczas okupacji wykonywał zawód pieka-
rza. Począwszy od 20 I 1945 służył w MO, organizując między innymi posterunek w Piwnicznej. 
W XII 1945 powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. W 1947 otrzymał połemkowskie 
gospodarstwo rolne w Żegiestowie, na którym gospodarował. Zm. 28 IX 1989 i spoczywa na 
cmentarzu w Żegiestowie. [ZKRPiBWP NS, K 736/710; Książeczka wojskowa nr 0756407; świadek Jana Korala]

KUNC ANDRZEJ, ur. 20 II 1916, Zakopane, s. Stanisława i Katarzyny Król; st. strz., rol-
nik. W służbie wojskowej od 21 III 1939 w 5 ks 1 psp, z którym wyruszył na front do Piorunki. 
Podczas walk pod Krosnem został ranny. Po udzieleniu pomocy lekarskiej, kontynuował walkę.  
W czasie obrony Lwowa ponownie ranny, dostał się do niewoli sow. Umieszczony w polowym 
szpitalu, z którego niebawem przeniesiono go do Tarnopola, a później do Zaleszczyk. Po podle-
czeniu odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Zm. 8 IX 1999. [ZKRPiBWP NS, K 1261]

KUNDA EDWARD, ur. 18 VII 1908, Nowy Sącz, tam zam., ul. Nawojowska 53, s. Wło-
dzimierza i Teresy Król, od 15 VIII 1928 żonaty z Marią Czają, miał 2 dzieci; pomocnik ślusa-
rza. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. W 10 roku życia zmarli mu rodzice i od tej chwili 
musiał zarabiać sam na życie. Powołany w 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
w 1931, po czym pracował dorywczo w różnych firmach. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzy-
stej jednostki z którą wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału powrócił w X 1939 do domu.  
W okresie od 30 I 1940 do 31 VII 1944 był pracownikiem na kolei Ostbahn, a następnie pra-
cował przy kopaniu okopów. Po zakończeniu okupacji podjął pracę w nowosądeckich Warsz-
tatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd odszedł 30 VI 1961 na rentę inwalidzką. [ANNS, 
ZNTK, Teczka osobowa t. 2518]

KUPIEC ANTONI, pochodził z Siekierczyny, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. 25 VIII  
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji  
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w Rytrze. Podczas walk w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. Konwojowany jako 
jeniec do obozu przejściowego zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji działał w konspi-
racji. Innych danych brak. [Świadek Józefa Krajewskiego]

KURAŚ ANTONI, ur. 11 I 1913, Naszacowice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Kata-
rzyny Bobak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył 13 XI 1938. Zmob. 25 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 503 k. 
55 b. asystencyjnego, po czym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się pod 
Tomaszowem Lubelskim do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu 
pracował w rolnictwie. W 1942 po zaprzysiężeniu przez Stanisława Sznajdera pseud. „Gedy-
min”, został żołnierzem BCh. Tam jako „Rzeka” dowodził drużyną na terenie Naszacowic. Rok 
później przydzielono go do grupy „Juhasa”. We IX 1947 otrzymał połemkowskie gospodarstwo 
rolne w Szczawniku, gdzie gospodarował. 3 lata później podjął pracę w spółdzielni produkcyj-
nej, której przez 2 lata był przewodniczącym. Po jej rozwiązaniu w 1956 pracował we własnym 
gospodarstwie. Zm. w 1978 i spoczywa na cmentarzu w Szczawniku. [ZKRPiBWP NS, K 67; tamże, 
Koło Muszyna; Książeczka wojskowa nr C 0756305]

KURAŚ JÓZEF, ur. 23 X 1915, Ostrowsko, pow. nowotarski; kpr. rez., rolnik. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w swojej miejscowości, kontynuował naukę w nowotarskim gim-
nazjum. W wyniku konfliktu z rodzicami przerywa naukę w VI klasie, po czym po ugodzie 
stron pozostaje przy nich, pomagając w gospodarstwie. Powołany w 1936 do służby wojskowej 
w 2 psp w Sanoku, skąd po półrocznej służbie przeniesiono go do Szkoły Podoficerskiej KOP 
w Głębcach. Po jej ukończeniu i awansie do stopnia kpr., otrzymał przydział do strażnicy Sło-
boda k. Wilna. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia, równocze-
śnie aktywnie działając w założonym przez siebie wcześniej kole PSL „Piast”. 13 II 1939 ożenił 
się z Elżbietą Chorąży. Powołany w V 1939 na kilkutygodniowe ćwiczenia wojskowe, które 
odbywał w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, po czym wyruszył na front. Swój wrze-
śniowy szlak zakończył w Lasach Janowskich, skąd wespół z innymi żołnierzami postanowił 
przedostać się do Francji. Wobec niemożliwości osiągnięcia zamierzonego celu, powrócił 14 X 
1939 do domu. Tu niespełna miesiąc później wstąpił w szeregi ZWZ. Wiosną następnego roku 
przeszedł do Konfederacji Tatrzańskiej, gdzie pod pseud. „Orzeł” był od jesieni d-cą jednego  
z oddziałów. W tym też czasie przeżył rodzinną tragedię, bowiem Niemcy 29 VI 1943 spalili 
jego dom w Ostrowsku, zastrzelili ż. i 2,5-letniego syna oraz 73-letniego ojca. Po tym wyda-
rzeniu zmienił pseudonim na „Ogień”. Po rozbiciu przez gestapo Konfederacji w lipcu 1943, 
przeszedł wraz grupką ludzi do AK i został z-cą d-cy oddziału partyzanckiego „Zawiszy”.  
Z końcem tego popadł w konflikt ze swoim d-cą, po którym zabrał swoich żołnierzy i udał się 
do Ochotnicy. Po przybyciu na miejsce 23 XII został otoczony przez Niemców. W wyniku wal-
ki poległo kilku jego żołnierzy. Za ten czyn Komenda Obwodu AK skazała go na karę śmierci. 
Unikając jej wykonania, związał się z SL „Roch”, a jego oddział został włączony do Ludowej 
Straży Bezpieczeństwa. Wtedy też awansował do stopnia por. Pomimo cofnięcia w dniu 1 VIII 
1944 ciążącego na nim wyroku przez dowództwo AK, nie powrócił jednak w jego szeregi. Na 
przełomie 1944 i 1945 na polecenie swoich przełożonych, nawiązał współpracę z oddziałem 
Armii Ludowej „Za Wolną Ojczyznę” i wspólnie z nim przeprowadził kilka znaczących akcji 
bojowych. Do najbardziej znanych należy rozbicie 20 I 1945 niem. kolumny samochodów 
ciężarowych w Klikuszowej. Po zajęciu Podhala przez Armię Czerwoną realizował polecenie 
władz SL „Roch”, polegające na tworzeniu struktur bezpieczeństwa na tym terenie. W tym 
celu z fałszowanymi poręczeniami byłego dowódcy Armi Ludowej, Izaaka Gutmana „Zyg-
fryda”, wyjechał 8 II 1945 do Lublina. Stamtąd przywiózł pismo mianujące go z-cę szefa UBP  
w Zakopanem. Miesiąc później tj. 14 III powrócił z Warszawy z pismem mianującym go szefem 
PUBP w Nowym Targu. Jednak rozgrywki personalne doprowadziły do postawienia mu kilku 



358

zarzutów, w tym pijaństwo na posterunkach MO i znikania broni. W obawie przed aresztowa-
niem 12 IV 1945, wraz z grupką 17 swoich podkomendnych, zbiegł w góry, tworząc oddział 
„Błyskawica”. O sile jego oddziału świadczy fakt, że w szczytowym okresie swojego rozwoju liczył 
on ok. 500 osób i swoim działaniem obejmował niemalże całe województwo krakowskie. Jego 
zgrupowanie nie podlegało żadnej z ówczesnych grup konspiracyjnych, a usiłowania WiN wcie-
lenia go w swoje struktury, zakończyły się niepowodzeniem. Nie można również pominąć faktu 
jego ślubu z Czesławą Polaczyk w kościele w Waksmundzie, mającego miejsce 21 IV 1945, oraz 
uczty weselnej wyprawionej na Turbaczu. 21 II 1947 we wsi Ostrowsko „Ogień” wraz z nieliczną 
grupą podkomendnych został otoczony przez grupę operacyjną KBW. Nie chcąc dostać się w ich 
ręce, usiłował popełnić samobójstwo. Rannego przewieziono do nowotarskiego szpitala, gdzie 
następnego dnia zm. Do dzisiejszego dnia nie jest znane miejsce jego pochówku. Jego symbo-
liczny grób znajduje się na cmentarzu w Ostrowsku. [Ł. Majerczak, Wizerunek Józefa Kurasia ps. „Ogień”  
w literaturze historycznej, „Archiwum”, nr 2/2002; Dzieje ziemi podhalańskiej]

KURCZAB ZYGMUNT, ur. 12 IV 1913, Sowliny k. Limanowej, s. Antoniego i Marii Na-
walaniec; strz. rez., listonosz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie. Od 16 roku życia pracował sezonowo jako robotnik na stacji kolejowej 
PKP Limanowa. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we IX 1937. 
Po przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia. Zmob. 24 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki, gdzie przekazano go do samodzielnej kckm, z którą udał się w kierunku 
Cieszyna. Swój wrześniowy szlak rozpoczął pod Pszczyną i kontynuował po Janów Lubelski, 
gdzie dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd zbiegł  
i w połowie X 1939 powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończe-
niu został zatrudniony w limanowskim Urzędzie Pocztowym, gdzie był doręczycielem. Stamtąd 
też w 1977 odszedł na emeryturę. Zm. 23 II 1992 i spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, K 753/878]

KURCZABA MIECZYSŁAW, ur. 26 XI 1923, Dobra, pow. limanowski, s. Władysława  
i Marii Majerskiej; elew, kolejarz. W VII 1937 wstąpił ochotniczo jako elew do orkiestry wojsko-
wej 1 psp. W ramach ewakuacji Nowego Sącza wywieziony 4 IX 1939 wraz z kolegami do OZ 
w Brzeżanach. Stamtąd z oddziałem wyruszył na odsiecz Lwowa. Jednak w czasie marszu przy-
szedł rozkaz odwołujący dotychczasowe zadanie i nakazujący przekroczenie granicy państwowej. 
Podczas jego wykonywania ranny w tułów, dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osa-
dzony w obozie Podwołoczyska, skąd przeniesiono go do Starobielska, a następnie do Kozielska.  
W XI 1939 w drodze wymiany jeńców, przekazano go stronie niem. Osadzony w stalagu  
XIII A Nürnberg (nr jeńca 22040), który opuścił 12 II 1940 ze względu na stan zdrowia. Po po-
wrocie do domu, w IV 1940 został zaprzysiężony przez Józefa Kmiecika pseud. „Stodoła” do AK, 
z przydziałem do placówki „Dym”, a następnie „Dwór” w Dobrej. Tam też pod pseud. „Gwiaz-
da” pełnił służbę łącznika i zwiadowcy. W ramach akcji zbrojnych brał udział: w rozbrajaniu od-
działu wartowniczego przy moście kolejowym w Dobrej, niszczeniu urządzeń stacyjnych, roz-
biciu niemieckiej kolumny w Porąbce-Skrzydlnej, zniszczeniu parowozu na linii Dobra–Kasina.  
W II 1945 służył w plutonie operacyjnym Służby Ochrony Koleji w Jarosławiu, po czym powrócił 
do Nowego Sącza, gdzie podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK). Stamtąd też 
przeszedł na emeryturę w 1983. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązo-
wym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, „Krzyżem 
Kampanii Wrześniowej 1939 r.”, Krzyżem „Konspiracyjne Wojsko Polskie”, medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”, Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza. Postanowieniem prezy-
denta Polski awansowany 18 IV 2001 do stopnia ppor. Zm. 17 III 2010 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP Koło Nowy Sącz, poz. 491; relacja Mieczysława Kurczaby]

KURDZIEL ANTONI, pochodził z Tymbarku, pow. limanowski; pchor. Żołn. plutonu ppanc 
w bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Józefa Kowalczyka]
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KUREK JAN, ur. 16 VI 1906, Wilczyce, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 
bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk przekroczył w nieznanych oko-
licznościach granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przedostał 
się do Francji. W późniejszym okresie był żołn. 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 Kreso-
wej DP, 2 Korpusu Polskiego w stopniu strz. Poległ 14 V 1944 podczas walk o Monte Cassino 
i spoczywa na tamtejszym Cmentarzu Polskim (7-F gr. 20). [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 162]

KUREK JAN, strz. rez., rolnik. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził prze-
szkolenie wojskowe. Zmob. 26 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front  
w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Podczas walk pod Jasłem, dostał się do niewoli niem. Zbiegł 
z transportu przewożącego jeńców do Rzeszy, po czym powrócił do domu. [Świadek Jana Kęski]

KURKOWSKI STANISŁAW, ur. 11 I 1911, Młyńczyska, pow. limanowski, s. Adama  
i Marii Kurzei; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 9 III 1933 do służby wojskowej w 3 ks  
1 psp, z której został zwolniony 14 VIII 1933 na podstawie reklamacji. Zmob. 22 VIII 1939 
do 3 ks 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk o Lwów dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan (nr jeńca 1842), a później w stalagu  
VIII A Görlitz, skąd po zwolnieniu w 1941 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywie-
ziono go do przymusowej pracy pod Hamburgiem. Wolność odzyskał 2 IV 1945 w wyniku 
ofensywy wojsk amerykańskich. Przewieziony do Francji, a następnie 28 V do Włoch, gdzie 
wstąpił w szeregi polskiej 3 ks 66 pp 6 B Pomorskiej. Po zakończeniu służby wojskowej z dniem 
25 I 1946, przeniesiono go do obozu repatraicyjnego, skąd 2 IV 1946 powrócił do kraju. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 5 II 1985 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKR-
PiBWP NS, K 763/417]

KUROPATWA ALEKSANDER, szer. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front. Podczas walk pod Sądową Wisznią otrzymał ranę postrzałową płuc. Przebywał 
w przemyskim szpitalu, skąd powrócił do domu. Zm. ok. 1995. Innych danych brak. [Relacja 
Józefa Budzyna]

KURPIEL JAN, ur. 23 VIII 1912, Stare Rybie, pow. limanowski, s. Sebastiana i Katarzyny 
Adamczyk; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 16 III 1935 do 17 IX 1936 w 3 psp  
w Bielsku. Powołany 20 I 1939 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob.  
25 VIII 1939 do plutonu ppanc w 1 psp, z którym wyruszył na front do Hańczowej, jako go-
niec. Podczas walk pod Jarosławiem jego oddział został otoczony przez nieprzyjaciela. Wo-
bec zaistniałej sytuacji d-ca wydał rozkaz zdekompletowania posiadanej broni oraz działek, 
poprzez wyjęcie i ukrycie zamków. Po wykonaniu tych czynności próbowano na własną rękę 
wydostać się z okrążenia. Podobnie jak kilku innych żołnierzy, uniknął niewoli. Po powrocie 
do domu został w 1940 wywieziony do przymusowych prac, skąd po 18 miesiącach pobytu 
zbiegł i powrócił do Starego Rybia. Tu też wstąpił do BCh przyjmując pseud. „Stodoła”. Zm.  
w V 1989. [ZKRPiBWP NS, K 1444/728]

KURZAWA STANISŁAW, ur. 26 IV 1909, Zagórzany, pow. Gorlice, s. Jana i Antoniny 
Pyrcioch; st. strz. rez., pracownik fizyczny. Ukończył szkołę powszechną. Po osiągnięciu peł-
noletności, rozpoczął pracę w rafinerii w Gliniku Mariampolskim. Powołany 4 IV 1932 do 
służby wojskowej w 3 ks 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą zakończył 13 X 1933. Po 
przejściu do rez. powrócił do poprzedniej pracy. W 1935 zawarł związek małżeński, a następ-
nie uczestniczył w 4-tygodniowych ćwiczeniach wojskowych w 6 psp w Stryju. Zmob. 15 VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. 
Podczas walk o Lwów, po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez okres okupacji, a także 
w latach późniejszych pracował w rafinerii w Gliniku Mariampolskim. Stamtąd też odszedł 
w 1969 na emeryturę. Zm. 18 V 1985 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS,  
K 1007/441; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 7, poz. 773]
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KURZEJA ALOJZY, ur. 12 VII 1914, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Michała i Anny Majer-
skiej; st. strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp. Po wybuchu wojny 
wyruszył na front do Wysowej. Podczas późniejszych walk o Lwów ranny w twarz, dostał się  
w Alfredówce do niewoli sow. Po rozbrojeniu i zrobieniu mu opatrunku, odzyskał wolność, po 
czym powrócił do domu. Przez całą okupację trudnił się rolnictwem. 25 III 1943 został żołn. 
BCh w placówce Wojciecha Dębskiego „Bicza”, przyjmując pseud. „Wicher”. W organizacji spra-
wował funkcję łącznika, oraz instruktora w I drużynie Jana Wojtasa „Wysockiego”. Po zakończe-
niu wojny nadal pracował w rolnictwie, a także był czynnym strażakiem w OSP Kadcza. Zm. 8 IV 
1977 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku [ZKRPiBWP NS, K 774/1054; świadek Wojciecha Warzechy]

KURZEJA ANTONI, ur. w 1900, Obidza, pow. nowosądecki; szer. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front razem z kmarsz. Podczas potyczki w Jazowsku dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch. [SGSS, Kp /42]

KURZEJA STANISŁAW, ur. 1905, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Ewy; szer. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz, z którą wyruszył na front  
w kierunku Łącka. Podczas potyczki w Jazowsku, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd po półrocznym pobycie został zwolniony i powrócił 
do domu. [SGSS, Kp /42]

KURZEJA WAWRZYNIEC, ur. 9 VIII 1910, Łącko, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii Li-
zoń; strz. rez., robotnik. Szkoły powszechnej nie ukończył z powodu śmierci rodziców. Dlatego 
też na swoje utrzymanie zmuszony był od najmłodszych lat pracować u zamożnych gospodarzy. 
Powołany 5 X 1932 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd w III 1933 przekazano go 
do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 6 X 1934, powrócił do pracy w rolnictwie. Zmob. 
1 IX 1939 do 1 psp i przydzielony do 1 kmarsz, z którą wyruszył na front do Jazowska. Podczas 
działań wojennych jego oddział został rozbity w Nisku, a on wspólnie z kolegą ukrywał się  
w lasach. Powracających do domu, zatrzymał ich 2 X niem. patrol, po czym osadzeni zostali  
w obozie przejściowym Przeworsk. W czasie przemarszu jeńców ze stacji kolejowej do cukrowni, 
udało mi się zbiec, a następnie powróciłem do domu. Tu pracował w dalszym ciągu u zamożnych 
gospodarzy. 2 VIII 1944 wstąpił do BCh, gdzie jako żołn. służył pod pseud. „Zając” w placówce 
„Zyndram”. Po zakończeniu okupacji zawarł związek małżeński, po czym wspólnie z ż. prowa-
dził gospodarstwo. Zm. 7 VI 1981 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, K 784/268]

KURZYDŁO LUDWIK, ur. 23 VIII 1906, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Ewy Zaręby; strz. rez., robotnik. Pochodził z biednej wielodzietnej rodziny chłopskiej.  
W dzieciństwie zm. mu matka, a wychowanie dzieci spadło na ojca, który był fornalem  
w jazowskim dworze. Powołany we IX 1929 do służby wojskowej w 6 psp w Stryju, skąd po 
okresie rekruckim przeniesiono go do strażnicy „Bołożówka” podległej 4 b. KOP „Dederkały”. 
Po powrocie z wojska w IV 1931, zawarł związek małżeński z Anną Sajdak i rozpoczął pracę  
w miejscowej fabryce mebli giętych. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limano-
wa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Stąd skierowano go do obsadze-
nia granicy w Piwnicznej. Następnie wykonując rozkaz, przeszedł górami do Jazowska, gdzie 
przygotowywano obronę doliny Dunajca. Po wycofaniu się na Stary Sącz, bronił przeprawy 
mostowej na rzece Poprad. Swój udział w wojnie zakończył w Sądowej Wiszni, skąd po rozbi-
ciu oddziału wspólnie z kolegami powrócił do domu. Tu podjął pracę we wspomnianej wyżej 
fabryce. Po jej spaleniu w XII 1944, został robotnikiem budowlanym, wznosząc obiekty m.in. 
w Nowym Sączu, Krakowie i Skawinie. W czasie wykonywania swoich obowiązków uległ  
w 1952 ciężkiemu wypadkowi, wskutek czego został inwalidą. Zm. 25 II 1998 i spoczywa na 
cmentarzu w Jazowsku. [Relacja syna Michała Kurzydły]

KUŚ JAN, ur. 18 VII 1907, Jelna, pow. nowosądecki; s. Wojciecha i Wiktorii Sadło; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
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w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1929 do służby wojskowej w 3 szw. 13 puł Nowa Wilejka, 
którą zakończył 5 XI 1931. Po przejściu do rez., zawarł związek małżeński i prowadził własne 
gospodarstwo. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do ktab, dowodzonej przez por. 
Chwaliboga. Wraz z nią wyjechał w kierunku Bielska, skąd pod naporem armii hitlerowskiej  
i lotnictwa, wycofuje się na wschód przez Kraków, Tarnów, Rzeszów. Tam też dostał się do nie-
woli niem. Osadzony w stalagu XII C Wiebelsheim, gdzie doczekał wolności pracując na roli. 
Po powrocie do kraju trudnił się rolnictwem. W VII 1948 wstąpił do Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowej. Aresztowany w XI 1948 przez UBP i postawiony przed sądem. 
Skazany na 5 lat więzienia, które opuścił w VII 1953. Przez całe życie był rolnikiem. Zm. 8 IV 
1989. [ZKRPiBWP NS, K 1061/677]

KUŚ MICHAŁ, ur. 1904, Sól, pow. żywiecki, s. Marcina i Reginy Buryk; strz. Żołn. 1 psp, 
zmarł na czerwonkę w szpitalu w Nowym Sączu 18 X 1939, jako jeniec obozu przejściowego 
w koszarach 1 psp. Świadkiem jego pochówku była administratorka cmentarza, Helena Sma-
ga. Spoczywa w mogile zbiorowej żołnierzy września na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu, kw. 25. [APNS, Księga cmentarna, s. 179; ZKRPiBWP NS, J. Bieniek, Lista...; KŻm, s. 36; Liber Mortuorum 
Nowy Sącz, tom VIII od 1927–1941 (parafia św. Małgorzaty), poz. 237/1939]

KUTACH JÓZEF,  pochodził ze Starego Bystrego, pow. nowotarski; strz. Zmob. 7 VIII 
1939 do plutonu ppanc 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się  
20 września do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców przekazany w XI 1939 stronie niem.  
i osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Innych danych brak. [Świadek Jana Lenarta]

KUTAJ JAN, ur. 19 IX 1913, Szyk, pow. limanowski, s. Józefa i Agnieszki Badury;  
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, przerwał naukę z powodu 
panującej w domu biedy i oddany został na służbę do zamożnych gospodarzy. W 1936 zawarł 
związek małżeński z Marią Papież. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, 
którą zakończył 30 IX 1937. Po przejściu do rez. objął po rodzicach gospodarstwo, na którym 
pracował wraz z ż. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 ks w macierzystej jednostce, z którą wyruszył do 
miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Z nią też przemaszerował do Marcinkowic, skład udał 
się koleją na front do Limanowej. W wyniku przerwania frontu pod Mszaną Dolną, wycofał 
się na Nowy Sącz, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk dostał się 24 IX pod 
Lwowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd po 2-tygodniowym 
pobycie zbiegł i końcem X 1939 powrócił do domu. W czasie okupacji pracował na roli. W III 
1943 wstąpił w szeregi AK, gdzie pod pseud. „Kot” służył w 1 plutonie placówki „Leśna”, dowo-
dzonej przez Zygmunta Pawłowskiego „Borsuka”. Z bronią w ręku brał udział w napadzie na 
pociąg w Kasinie Wielkiej, a także uczestniczył w przyjmowaniu zrzutów w rejonie Mogielicy. 
W myśl porozumienia organizacji podziemnych jego pluton wraz z całym składem osobowym 
przeszedł w 1944 do BCh. Tam też 1 I 1945 otrzymał stopień kpr. Po zakończeniu wojny praco-
wał na roli. Zm. w 1966. [ZKRPiBWP NS, K 798/1145; Książeczka Wojskowa nr C 0766813]

KUTASIK WOJCIECH, ur. 9 III 1913, Popardowa, pow. nowosądecki, s. Michała i Ma-
rii Wiktor; strz. rez., pracownik fizyczny. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę  
w tartaku Rosenbacha w Kamionce Wielkiej. Powołany 21 III 1936 do służby wojskowej w 8 ks  
1 psp, którą zakończył 10 IX 1937. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywa-
nej pracy. Od 20 IV do 10 V 1938 był na ćwiczeniach wojskowych w macierzystej jednostce. 
Ponownie zawezwany w jej szeregi pół roku później (5 XI) i wysłany na Zaolzie, skąd 23 XII 
1938 powrócił do domu. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym 
udał się na front do Wieliczki. Podczas walk w Lasach Niepołomickich, dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym, usytuowanym stajniach byłego krakowskiego 8 puł, 
skąd zbiegł 26 X 1939 wykorzystując nadarzającą się okazję. Od 1940 pracował w tartaku Delta  
w Nawojowej. Po wejściu Rosjan w 1945, przez 2 miesiące budował objazd kolejowy w Kamionce 
Wielkiej, a następnie od 1 III 1945 został pracownikiem Odcinka Drogowego PKP. Stamtąd też 
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w 1973 odszedł na emeryturę. W latach 1961-1969 był radnym GRN w Kamionce Wielkiej. Zm. 
w IV kwartale 1996 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, K 1092/1224]

KUTAŚ WŁADYSŁAW, ur. 21 V 1914, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Franciszka i Wik-
torii Piecuch; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w plutonie łącz-
ności 1 ks 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju, którą zakończył 20 IX 1938. Zmob. 24 VIII 
1939 do pluton łączności w 1 psp W trzeci dzień wojny wyruszyłem z Białej Niżnej w kierunku 
Biecza i dalej przez Jasło, Krosno. W Sądowej Wiszni zostaliśmy rozbici. Potem była obrona 
twierdzy k. Przemyśla i Lasy Janowskie. Tam przyszedł rozkaz do wszystkich pododdziałów, aby 
zebrać się w Żółkwi. Nie doszliśmy tam jednak, bowiem 15 września w Kulikowie dostaliśmy się 
do niewoli niemieckiej. Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 4935), a następnie w stalagu  
VI D Dortmund, skąd po zwolnieniu w VI 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilne-
go, wywieziono go do przymusowych prac rolnych. Tak doczekał końca wojny, po czym  
w VII 1945 powrócił do kraju. Tu trudnił się rolnictwem. W X 1956 zawarł związek małżeń-
ski z Heleną Wałęgą. Począwszy od 1962 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Wodno-Melio-
racyjnego w Jaśle, skąd w 1974 odszedł na rentę. Zm. 11 VI 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS, K 1275/563]

KUTERNOGA WŁADYSŁAW, ur. 6 VI 1910, Olszówka, pow. limanowski, s. Jana i Pau-
liny Sochackiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 24 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 26 IV 1933. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas 
walk został ranny w szyję i nogę. Umieszczony w przemyskim szpitalu, gdzie dostał się do nie-
woli sow. W ramach wymiany jeńców przekazany w XI 1939 stronie niem. i osadzony w sta-
lagu IX A Ziegenhain. Tam najpierw pracował w kamieniołomie, a następnie u niemieckiego 
gospodarza. Na skutek usilnych starań ż. przez Czerwony Krzyż, odzyskał wolność w XII 1943, 
po czym powrócił do domu. Tu wraz z nią do końca życia prowadził gospodarstwo w Rabie 
Niżnej. W I 1945 jego małżonka zginęła pod kołami samochodu, wycofujących się Niemców. 
Zm. w 1988. [ZKRPiBWP NS, K 1170/673]

KUZAK FRANCISZEK, ur. 4 IV 1913, Długołęka, pow. nowosądecki, s. Konrada i Marii 
Sołtys; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął naukę szewstwa. Po 
uzyskaniu tytułu czeladnika w 1935, pracował w tym zawodzie. Powołany 4 IV 1936 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył 28 XI 1938. Po przejściu do rez. pracował w gospodar-
stwie rodziców. Zmob. 1 IX 1939 do macierzystej jednostki i skierowany na front pod Grybów.  
W czasie działań wojennych po rozbiciu jego oddziału, przekroczył granicę węgierską. In-
ternowany w obozie Komárom, skąd zbiegł i 20 X 1939 powrócił do domu. W 1942 zawarł 
związek małżeński i przeniósł się do ż., pracując w jej gospodarstwie. Od 1957 był robotnikiem 
Nowosądeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a od 1961 Przedsiębiorstwa Melioracyjne-
go w Nowym Sączu. Po przeniesieniu się w 1968 do Spółdzielni Pracy „Postęp” w Krynicy, 
pracował fizycznie do 25 VIII 1978, po czym odszedł na rentę. Zm. w IV 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowej Wsi. [ZKRPiBWP NS, K 1195/435]

KUZAK JAN, ur. 6 VI 1900, Szczereż, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Malinowskiej; 
strz. rez., rolnik. Ojciec zm. mu w dzieciństwie, a jego wychowaniem zajmowała się matka. To 
dzięki niej ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pracował z nią na roli. Powołany  
2 X 1918 do służby wojskowej w 20 pp Ziemi Krakowskiej w Krakowie, z której został 19 III 
1919 wyreklamowany przez matkę, ze względu na jej stan zdrowia. Po przejściu do rez. praco-
wał w swoim gospodarstwie, zawierając w 1927 związek małżeński. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp 
i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk 
w Krakowcu, dostał się do niewoli niem. Ci pędzili nas do Radomska, a następnie Jarosławia, 
gdzie zostaliśmy załadowani do pociągu i przewiezieni do Kobierzyna. W obozie przebywałem 



363

do 13 października, bowiem w tym dniu zostałem zwolniony ze względu na stan zdrowia. Przez 
okres okupacji, a także w latach następnych trudnił się rolnictwem. Zm. 20 XI 1976. [ZKRPiBWP 
NS, K 4/72; świadek Jana Hajduka]

KUZAK JÓZEF, ur. w 1910, zam. w Stadłach, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którym wyruszył do miejsca jej koncentracji  
w Rytrze. Podczas walk poległ w nieznanym obecnie miejscu i okolicznościach. [ZKRPiBWP NS, 
Materiały historyczne, t. 16]

KUZAK TADEUSZ, ur. 13 X 1892, Kraków, zam. w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego, 
s. Piotra i Marii Brandys, żonaty od IV 1936; st. sierż. służby stałej. Ukończył 6 klas gimna-
zjum ogólnokształcącego. Służbę wojskową rozpoczął 24 VIII 1914 w 20 austriackim pp, któ-
rą zakończył 31 X 1918 w stopniu kpr., jako podoficer kancelarzysta. Po rozpadzie monarchii
austro-węgierskiej, wstąpił 1 XI 1918 w szeregi organizującego się 1 psp, gdzie do 31 VIII 
1924 był kancelarzystą. W tym też okresie awansował do stopnia plut. (30 IV 1919), a następ-
nie sierż. (1 I 1920). Od 1 IX 1924 do 20 III 1925, był podoficerem żywnościowym swojego 
pułku, po czym skierowano go na przeszkolenie podoficerów zawodowych do Bronowic. Po 
powrocie do jednostki we IX 1925 i awansie na st. sierż z dniem 1 I 1926, pracował ponownie 
na uprzednio zajmowanym stanowisku. Równocześnie też odbywał od 25 IV do 25 X 1926 
praktykę w nowosądeckim Starostwie. W IV 1936 zawarł związek małżeński z Heleną Stani-
sławą Serwo. Wybuch wojny zastał go na stanowisku podoficera żywnościowego i w takim 
też charakterze wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Starobielsk, a następnie Kozielsk, skąd w drodze 
wymiany jeńców przekazano go 5 XI 1939 stronie niem. Ci z kolei umieścili go w stalagu XIII 
D Nürnberg-Langwasser, skąd 15 V 1941 został zwolniony ze względów zdrowotnych. Po po-
wrocie do domu podjął pracę buchaltera w nowosądeckiej firmie Ignacego Twardowskiego,
wykonując ją do chwili wejścia wojsk sow. do miasta w I 1945. Tydzień później wstąpił szeregi 
WP, gdzie był podoficerem gospodarczym w miejscowym RKU, a następnie jego kierowni-
kiem. Po likwidacji tego stanowiska, przeniesiono go 2 IV 1946 na kancelistą do kancelarii 
sztabu 9 oddziału WOP w Nowym Sączu. Tu ponownie został jej kierownikiem, awansując 
22 VII 1948 na ppor. Przeniesiony 29 II 1952 do JW. 2311 WOP, w szeregach której walczył 
z oddziałami UPA. Wobec osiągnięcia wieku emerytalnego, zwolniono go od powszechnego 
obowiązku służby wojskowej, po czym 30 X 1952 przeszedł do rez. Z tą chwilą został zatrud-
niony jako pracownik umysłowy w Spółdzielni Inwalidów im. J. Marchlewskiego w Nowym 
Sączu. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz medalami: „Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Pochowany na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 14/73; PŚM NS, Księga zapowiedzi, poz. 
4/1936; Oficerska książeczka wojskowa]

KUZAK WINCENTY, ur. 22 I 1908, Stary Sącz, s. Franciszka i Zofii Lędzin; strz. rez., 
robotnik. Ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej. W wieki 13 lat został oddany do nauki 
rzemiosła kuśnierskiego, terminując u prywatnego rzemieślnika przez rok. Następnie zajął się 
rolnictwem, pracując jako wyrobnik u zamożnych gospodarzy. Powołany 15 III 1930 do służ-
by wojskowej w b. KOP, którą zakończył 15 III 1932. Po przejściu do rez. pracował dorywczo  
w różnych zawodach, a od 1938 został woźnym w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Starym 
Sączu. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu ochrony mostów na trasie Nowy 
Sącz–Tarnów. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł i po-
wrócił do domu. W czasie okupacji pracował jako woźny w starosądeckiej szkole powszechnej. 
Od 1 IX 1945 był pracownikiem ZGK MRN Stary Sącz, a od 1 IX 1950 tamtejszej Spółdzielni 
Garbarskiej. Po 2 latach przeniósł się do Nowosądeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, skąd 
1 I 1961 przeszedł do Odcinka Drogowego PKP Stary Sącz. Stamtąd też 23 I 1974 odszedł na 
emeryturę. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, K 1433/631]
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KUZIEL FRANCISZEK, ur. 26 II 1913, Szczawa, pow. limanowski, s. Józefa i Zofii Kurzei;
plut. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 19 III 1936 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, skąd  
22 XI 1937 odszedł do rez. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
walk ranny odłamkiem granatu w głowę, dostał się we Lwowie do niewoli sow. Przekazany  
w drodze wymiany jeńców 15 XI 1939 stronie niem. i umieszczony w stalagu XIII A Nürnberg 
(nr jeńca 22659). Po zwolnieniu z obozu 30 VI 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywil-
nego, wywieziono go do przymusowych prac rolnych w Regensburgu. Po ucieczce z miejsca 
pracy 1 III 1941, powrócił do domu. Tu rok później wstąpił w szeregi ZWZ-AK, służąc pod 
pseud. „Kruk”. Wobec groźby aresztowania, schronił się w oddziale partyzanckim Władysława 
Szczypki „Lecha”, a następnie był żołn. 1 k. 1 psp AK. Brał udział z bronią w ręku w akcjach  
w Zalesiu (9 VII 1944), Kamienicy (od 31 VII do 1 VIII 1944) i Szczawie (13 I 1945). Przez całe 
życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP 
NS, K 805/972; świadek Stanisława Dudy]

KUZIEL STEFAN, ur. 17 IV 1897, Zaborów, pow. strzyżowski, zam. w Starym Sączu,  
s. Jana i Zofii Gąsior, żonaty; kpt. rez., dr praw, adwokat. Absolwent z 1915 Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie. Zmob. 15 X 1915 do 20 pp armii austriackiej w Tarnowie i skierowany  
31 I 1916 do Szkoły Oficerów Rezerwy w Opawie. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu ofi-
cerskiego (15 III 1916) powrócił do swojego pułku, z którym w VII 1916 wyruszył na front 
rosyjski. 5 miesięcy później (XII 1916) podczas walk na Bukowinie został ciężko ranny. Po 
kilkumiesięcznej rekonwalescencji, wyjechał w XI 1917 w stopniu chor. na front włoski, do-
wodząc plutonem, a następnie k. Tam też 31 XII 1917 awansował na ppor. W czasie pobytu na 
froncie włoskim działał aktywnie (zwłaszcza wśród żołnierzy) w tajnej organizacji „Wolność”, 
skupiającej sympatyków wskrzeszenia Państwa Polskiego. Dał temu wyraz podczas czerwcowej 
ofensywy nad rzeką Piavą, kiedy to jako d-ca 2 ks i kckm, swoimi rozkazami świadomie oszczę-
dzał żołnierską krew Polaków. W XI 1918 powrócił na czele 150 kompletnie uzbrojonych ludzi 
i z taborem do Tarnowa. Tam też na ręce d-cy pułku przekazał zapasy pieniężne k. w wysoko-
ści 3600 koron austriackich. Po przybyciu do Nowego Sącza, zgłosił się na ochotnika do służ-
by w 1 psp. Był adiutantem na froncie czechosłowackim. W 1919 mianowany por. Brał udział  
w wojnie polsko-bolszewickiej jako II adiutant d-cy 1 psp. Po jej zakończeniu, studiował prawo 
na UJ. W latach 1924-1927 był oficerem sądowym w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Bielsku. 
W tym czasie awansował do stopnia kpt. ze starszeństwem od 15 VIII 1924. Następnie przez 
rok dowodził k. w 1 psp. 7 X 1929 uzyskał doktorat praw na UJ, po czym w 1931, ze względu na 
stan zdrowia, przeszedł w stan spoczynku. Zmob. w pierwszych dniach IX 1939 do kgosp 1 psp 
i przekazany do OZ Brzeżany. Podczas wrześniowych wydarzeń dostał się 19 IX w rejonie Tłu-
macza, do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, a następnie Starobielsk i Kozielsk, 
skąd 2 IV 1940 został wywieziony przez NKWD do Lasu Katyńskiego i tam rozstrzelany. Odzn.: 
„Brązowym medalem Waleczności”, Krzyżem Wojskowym Karola”, brązowym „Signum Lau-
dis”, „Medalem Rannych” oraz polskimi medalami: „Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921” 
i „Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”. [J. Giza, Lista Katyńska; WPH, „Pro Memoria”,  
z. 1/1992, s. 478; Ksp, PJWiI, t. 5, t. 5, s. 205; P1P, s. 133; J. Giza, Bohaterowie Organizacji „Wolność” i ich późniejsze losy, 
„Almanach Sądecki”, z. 2 z1998, s. 80]; GNLK, s. 62-63]

KUŹMA JULIAN, ur. w 1902, Świdnik, pow. nowosądecki, tam zam; plut. rez., rolnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Kryni-
cy jako d-ca zwiadowców. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
niem. Przebywał w stalagu. Innych danych brak. [SPNS, Ns 1461/57]

KUŹMA WOJCIECH, ur. 26 I 1907, Just k. Tęgoborza, pow. nowosądecki, zam. w No-
wym Sączu, ul. Matejki 69 (nr konskrypcyjny 733), żonaty od 2 IV 1932 z Jadwigą Sieciarz, 
miał 2 dzieci; strz. rez., stolarz. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1930 w b. KOP. Zmob. 
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w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Podczas działań wojennych, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Osadzony w obozie Oranki, gdzie wobec obietnicy powrotu do domu, potwierdził swoją 
służbę w jednostce KOP. Wywieziony w XII 1939 w nieznanym kierunku i prawdopodobnie 
rozstrzelany, podobnie jak wielu żołnierzy tej formacji. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze,  
s. 1253; SPNS, Ns IV 25/41; MP 140/47]

KUŹMA, imię nieznane, plut. rez. We IX 1939 d-ca plutonu zwiadu w bON „Gorlice”. 
[Relacja Franciszka Markiewicza]

KWAK JAKUB, ur. 15 IV 1909, Nowy Targ, s. Jakuba i Magdaleny Romańskiej; strz. rez., 
rolnik. Od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie, nie uczęszczając do szkoły. Powołany 
w III 1930 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, którą zakończył w X 1931. Związek małżeński 
zawarł 4 lata później z Zofią Osowską. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przeka-
zany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Swój udział w wojnie obronnej 
zakończył pod Szczyrzycem, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do domu. Podczas okupacji 
pracował w cegielni. Po jej zakończeniu trudnił się rolnictwem. Zm. 25 VIII 1988 i spoczywa 
na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, K 1123/648]

KWAK JÓZEF, ur. 17 II 1913, Nowy Targ, s. Michała i Rozalii Wolskiej, ż. Józefa; plut. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował dalszą naukę w gimnazjum. Powołany w 1935 
do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w 1936. Zawezwany jesienią 1938 do macierzy-
stej jednostki na ćwiczenia rez., w ramach których brał udział w operacji „Zaolzie”. W tych 
działaniach został ranny w rękę. Po wyleczeniu, w II powrócił do domu. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, po czym wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału powrócił do Nowego Targu. Odzn. 
Krzyżem Zasługi za Dzielność (23 II 1939). Zm. w I 1976 i spoczywa na cmentarzu w Nowym 
Targu. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 73]

KWARCIŃSKI JAN, ur. 13 I 1914, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Emilii Se-
rafin; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 12 XII 1938. Zmob. 1 IX 1939 do plutonu ppanc w macierzystej jednostce, po czym 
wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Wobec zagrożenia spowodowanego niem. 
natarciem od strony Rabki, wraz z innymi przeszedł do Marcinkowic, skąd pociągiem pod-
wieziono ich na front do Limanowej. Wobec niepowodzenia manewru załamania skrzydła 
obrony, wycofał się do Nowego Sącza, a następnie 5 IX dalej w kierunku wschodnim. Swój 
udział w wojnie zakończył pod Krosnem, skąd po rozbiciu oddziału przez nieprzyjacielską 
jednostkę zmechanizowaną, na rozkaz d-cy, powrócił 20 IX do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. 21 I 1992 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, K 1401/865; 
SGGrybów, Kg 135/48]

KWIATEK JÓZEF, ur. 24 XII 1900, w Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Jó-
zefa i Reginy Gruszkiewicz; strz., rymarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, rozpoczął 
pracę jako robotnik najemny u zamożnych gospodarzy. Powołany w 1920 do służby wojskowej 
w jednostkach lotniczych stacjonujących w Poznaniu i Toruniu, którą zakończył 2 lata później. 
Po przejściu do rez. ukończył 3-letnią wieczorową szkołę w zawodzie rymarsko-siodlarskim. 
Począwszy od 19 VII 1926, jako czeladnik pracował w Zakopanem i Krakowie. W tym też 
czasie (1928) zawarł związek małżeński z Marią Błażusiak. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa-Kobierzyna. Podczas 
walk w Rawie Ruskiej, dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer 
(nr jeńca 2444), skąd po zwolnieniu 31 VIII 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac w pow. Höxter. W czasie ich wykonywania zachoro-
wał i w dniach 13-15 VII 1942 był hospitalizowany w szpitalu św. Jana w Beverungen. Wobec 
braku znaczącej poprawy w stanie jego zdrowia, odesłano go w X 1942 do domu. Tu z bliżej 
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nieznanych powodów zainteresowało się nim zakopiańskie gestapo. Uprzedzony przez rodzi-
nę, ukrywał się do końca wojny. Po zakończeniu okupacji pracował przy regulacji Dunajca 
oraz elektryfikacji swojej miejscowości. W VIII 1950 przeszedł do nowo powstałej Spółdzielni 
Przemysłu Ludowego i Turystycznego w Krościenku. Następnie od IX 1966 był zatrudniony 
jako pracownik pomocniczy w szkolnictwie. Stamtąd też w III 1974 przeszedł na emeryturę  
z powodu choroby oczu. Wychował 7 dzieci. Zm. 18 V 1998 i spoczywa na cmentarzu w Kro-
ścienku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, K 940/1381; AKZKRP Szczawnica, t. 3, poz. 825-849]

KWIATKOWSKI FRANCISZEK, ur. 29 IV 1913, Kanina, pow. limanowski, s. Jana  
i Reginy Dudki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w 3 k. 4 psp  
w Cieszynie. Po okresie rekruckim, przeniesiono go 5 X 1937 do 2 k. 4 b. KOP „Dederkały”, 
gdzie od 10 III 1938 był kucharzem. Do rez. przeszedł 7 III 1939. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front jako kucharz ks. Podczas działań wojennych dostał się 19 IX w nie-
wyjaśnionych okolicznościach, do niewoli sow. Przekazany 11 XI 1939 w drodze wymiany jeń-
ców stronie niem. i umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13908), a następnie w stala-
gu IX C Bad Sulza. Po zwolnieniu z obozu 17 VII 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, 
skierowano go do dyspozycji Arbeitsamtu w Suhl. Ten skierował go do przymusowych prac, 
podczas których odzyskał wolność. Po powrocie do kraju 29 VI 1945, zawarł związek małżeński 
i zamieszkiwał dalej u rodziców. W 1949 nabył gospodarstwo w Krasnem Potockiem, na którym 
pracował wraz z ż. Równocześnie podjął pracę w Kamieniołomach Drogowych w Klęczanach, 
skąd w 1970 odszedł na rentę. Zm. 20 XI 1986. [ZKRPiBWP NS, K 831/526]

KYSIAK WINCENTY, ur. 26 I 1913, Maków Podhalański, pow. suski, s. Konstantego  
i Katarzyny Babicz; strz. rez., blacharz. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, ukończył 
szkołę zawodową, zdobywając zawód blacharza. Następnie pracował w przedsiębiorstwie ko-
munalnym. Powołany w IV 1935 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą zakończył we 
IX 1936. Zawezwany w III 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. 5 mie-
sięcy później ponownie znalazł się w nowosądeckim pułku, biorąc udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z przydziałem do b. obrony miasta. Podczas późniejszych walk 
dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 
zbiegł i pod koniec X powrócił do domu. Zagrożony wywiezieniem do przymusowych prac  
w Rzeszy, przedostał się w XI 1939 przez zieloną granicę na Węgry, gdzie spędził okupację w obo-
zie cywilnym dla uchodźców z Polski. Do kraju powrócił 22 V 1945. Miesiąc później rozpoczął 
pracę w PKP, na stanowisku magazyniera w Zakopanem. Stąd 1 I 1961 przeszedł do Oddziału 
Drogowego MPGK w Zakopanem. Na emeryturę odszedł 1 II 1978. [ZKRPiBWP NS, K 1068]

L

LABODA (ŁABODA) JAN, ur. 2 II 1898, Więckowice, pow. tarnowski, s. Franciszka  
i Magdaleny Ciągło; plut. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1923-1925. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, po czym wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Aresztowany  
w XI 1939 i osadzony w nowosądeckim, a następnie wiśnickim więzieniu. Przewieziony trans-
portem 14 VI 1940 do KL Auschwitz (nr obozowy 797), skąd przeniesiono go w 1944 do KL 
Sachsenhausen. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski i odznaką „Zasłużony dla Ziemi 
Sadeckiej”. [ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 110]

LACH FRANCISZEK, ur. 20 II 1914, Znamirowice, pow. nowosądecki, s. Sebastiana  
i Rozalii; kpr., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole za-
wodowej, zdobywając zawód ślusarza. W 17 roku życia podjął pracę przy budowie zapory 
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wodnej w Rożnowie. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do 
szkoły podoficerskiej. Po jej zakończeniu w stopniu st. strz., uczestniczył w operacji „Zaolzie”. 
Z chwilą wybuchu wojny, wyruszył wraz ze swoją kompanią na front. Podczas walk o Lwów, 
dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie 
Łańcut, skąd w II 1940 w czasie transportu jeńców, gdy pociąg stał w Tarnowie, kolejarze na 
moją prośbę odbezpieczyli drzwi wagonu, w którym przebywałem i w Słotwinie – Brzesku, dzię-
ki sprytowi żołnierskiemu zbiegłem w las. Miesiąc po powrocie do domu, został aresztowany  
i jako zakładnik, osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po 3 tygodniach zwolniony, po czym 
powrócił do pracy przy rożnowskiej zaporze. Po zakończeniu okupacji został pracownikiem 
Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Zm. 24 VIII 
1995 i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, L 278/225]

LACH FRANCISZEK, pochodził z Korzennej, pow. nowosądecki; strz., rez., rolnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Po zakończeniu działań wojennych 
powrócił do domu. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 6]

LACH JAN, ur. w 1915; strz. Żołn. 1 psp. Poległ 5 IX w czasie obrony Nowego Sącza. 
Spoczywa w mogile zbiorowej żołnierzy września w Nowym Sączu, kw. 25. [Księga pochowanych..., 
Żołnierze Września, t. 1, s. 403; P1P, s. 131; KŻm, s. 36; APNS, MNS 179; KSp]

LACH WŁADYSŁAW, pochodził z Dobrej, pow. limanowski; kpr. rez., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do 3 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Krościenka. In-
nych danych brak. [APNS, SOK, 110]

LACHOR KAZIMIERZ, ur. 7 XI 1915, Męcina, pow. limanowski, s. Wojciecha i Marii 
Świerczek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostawał przy ro-
dzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 XI 1938 do służby wojskowej w 1 psp, 
z której 12 V 1939 został zwolniony na skutek reklamacji rodziców. Zmob. 24 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, po czym wyruszył na front do 
Krakowa. Tam uczestniczyłem w walkach z nieprzyjacielem, opór trwał cały dzień. Wieczorem 
zostaliśmy rozbici. Cofając się na wschód ponownie stawiliśmy opór w Wiślicy. Po całodziennych 
walkach znów zostaliśmy rozbici. W nocy rozpoczęliśmy dalszy marsz aż do Tarnobrzega, gdzie 
znowu broniliśmy się. Po kolejnym rozbiciu wycofano nas do Krasnobrodu. Tam nas rozbrojono 
i wzięto do niewoli. Po sześciu dniach pobytu za kolczastym drutem Niemcy przewieźli nas do 
Łańcuta, gdzie załadowali na pociąg towarowy idący do Rzeszy. W czasie tego transportu zbiegł 
w Czarnej koło Tarnowa, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji, a także latach póź-
niejszych trudnił się rolnictwem. W 1968 podjął pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym 
w Tymbarku, skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Zm. w XI 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, L 257]

LACHOR ROMAN, ur. 6 VII 1913, Kłodne, pow. limanowski, s. Grzegorza i Anny Pu-
lit; strz. rez., robotnik. Ukończył 3 lata szkoły powszechnej, po czym pasł bydło u zamoż-
nych gospodarzy, a także pracował u nich na roli. Powołany 11 IV 1936 do służby wojskowej  
w 1 ks 1 psp, skąd 12 IX 1936 przeniesiono go do 1 k. piechoty Stołecznego Batalionu Warsza-
wa. Po 8 miesiącach nieobecności, powrócił 25 V do macierzystej jednostki. Stąd 25 IX 1937 
odszedł do rez. Zawezwany 14 XI 1938 na 6-tygodniowe ćwiczenia do 1 psp, w trakcje których 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front 
pod Grybów. W czasie działań wojennych przekroczył w nieznanych okolicznościach granicę 
państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd w XI 1939 wywieziono go do stalagu 
XVII A Kaisersteinbruch. Po zwolnieniu z niewoli w VI 1940 i otrzymaniu statusu robotnika 
cywilnego, skierowano go do przymusowych prac rolnych w miejscowości Ockenheim pow. 
Mainz-Bingen (Nadrenia-Palatynat). Tam też 20 III 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensy-
wy amerykańskiej. Umieszczony w obozie dla Polaków w Wiesbaden, skąd 5 VI 1946 powrócił 
do kraju. Po przybyciu na miejsce został pracownikiem Klęczańskich Kamieniołomów Drogo-
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wych, skąd po 23 latach pracy odszedł na emeryturę Zm. w XII 1988 i spoczywa na cmentarzu 
w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, L 215/142]

LASAK JAN, ur. 6 VII 1906, Pieniążkowice, pow. gorlicki, s. Macieja i Marii Stachulak; st. 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1930 w 4 psp w Cieszynie. Zmob. 
dnia 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku 
Łącka. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. 
Osadzony w obozie Oranki, skąd w drodze wymiany jeńców, przekazano go w XI 1939 stronie 
niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13800) i przydzielony do prac rolnych 
u gospodarza Jakuba Lompy w Knittelsheim k. Mannheim. Podczas ich wykonywania, naba-
wił się przepukliny i po 9 miesiącach poddano go operacji w szpitalu wojskowym w Alzey. Po 
powrocie do stalagu niemieccy oficerowie zmuszali nas do wyrzeczenia się naszego obywatelstwa 
polskiego na ich niemieckie, przy tym bito nas i kopano. Nieprzyjmując obywatelstwa niemiec-
kiego wywieziono nas do stalagu XII F Freinsheim i zatrudniono w fabryce farb I.G. Farbenin-
dustrie AG Kommando 1000 B w Ludwigshafen. Tam ponownie zmuszano nas do wyrzeczenia 
się obywatelstwa polskiego, obchodząc się z nami okrutnie. W tym zakładzie pracował do 20 III 
1945, po czym umieszczono go w podobozie Altenwerder (?), gdzie w V 1945 odzyskał wol-
ność z rąk żołnierzy amerykańskich. Z tą chwilą wstąpił do Polskiej Kompani Wartowniczej  
G 354 w Weinheim. Do kraju powrócił 30 III 1946 i zajął się rolnictwem. Począwszy od 1961 
był pracownikiem nowotarskiego Argedu, skąd w 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 21 XII 1990 
i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, L11/155]

LASK MAREK, ur. 3 VII 1915; szer. We IX 1939 żołn. w 1 psp. W czasie walk ranny  
i umieszczony w krośnieńskim szpitalu, gdzie zm. 14 IX 1939 i spoczywa na miejscowym 
cmentarzu komunalnym. [Groby żołnierzy września 1939]

LASKOWSKI JAN, pochodził z Zagorzyna, pow. nowosądecki; strz., rolnik. Żołn. bON 
„Limanowa”, który poległ w czasie działań wojennych w nieznanym miejscu i czasie. [ZKRPi-
BWP NS, Materiały..., t. 36]

LASSOTA JAN, ur. 16 II 1916, Poronin, pow. nowotarski, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Kunegundy 11, s. Piotra i Kingi Grzebieniarz, kawaler; ppor. służby stałej. Po ukończeniu za-
kopiańskiego gimnazjum został powołany do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezer-
wy Piechoty w Różanie, a następnie w Ostrowi Mazowieckiej. Po ich ukończeniu mianowany  
w 1936 ppor. i przydzielony do 1 psp. Wraz z nim brał udział w 1938 w operacji „Zaolzie”. 
Wybitny sportowiec, startujący z sukcesami w wielu narciarskich mistrzostwach. Z chwilą 
ogłoszenia mobilizacji przekazany do plutonu zwiadowców w 156 rez. pp, po czym wyruszył 
na front do Wieliczki, dowodząc plutonem kolarzy. Walczył pod Wiśniową i Winiarami, gdzie 
jego pułk został rozbity. Po tym fakcie dołączył do 21 DPG, z którą wziął udział 16 IX w bitwie 
pod Oleszycami. W nieznanych okolicznościach dostał się 2 X w okolicach Krasnegostawu 
do niewoli sow. Osadzony w obozie Szepietówka, a następnie Starobielsk, skąd w IV 1940 zo-
stał wywieziony przez NKWD do Charkowa i tam zamordowany. [CAW, Wykaz Akt ewidencyjnych 
opuszczających obóz NKWD Starobielsk, STAR/2025; Księga pochowanych, Polscy jeńcy i internowani, t. 5, s. 208; 
M55B, s. 98; P1P, s. 115, 134; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 443; A. Szczęśniak, Katyń, s. 322; GNLK, s. 92, 153-154; 
„Goniec Krakowski”, nr 14 z 1939]

LASYK WOJCIECH, pochodził z Przysietnicy, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji 
w Rytrze. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Umieszczony 
w obozie przejściowym Kraków, z którego został zwolniony z końcem 1939 z powodu ciężkiej 
choroby, po czym powrócił do domu. Zm. 10 II 1940. [ZKRPiBWP NS, Materiały..., t. 36]

LATASIEWICZ TOMASZ, ur. 6 VII 1919, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Jana i Julii 
Podobińskiej; strz. rez., rolnik. Jako członek „Strzelca” zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” 
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bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca koncentracji w Rytrze. 8 IX pod Jasłem, wyko-
rzystując chwilę przerwy w walkach, usiadł z grupką żołnierzy celem odpoczynku. Wówczas 
to w ich pobliżu eksplodował niem. pocisk artyleryjski, w wyniku czego poniósł śmierć ugo-
dzony jego odłamkami. [SGSS, Zg 53/47; MP, 142/47]

LEBDA FRANCISZEK, ur. 1 XII 1907, Dąbrówka Polska k. Nowego Sącza, zam. w No- 
wym Sączu, ul. Grunwaldzka 93, s. Jakuba i Karoliny Zakrzewskiej, żonaty, miał 2 dzieci; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Przebywał w stalagu XVII A Kaisersteinbruch  
(nr jeńca 41323), przeniesiony do stalagu V A Ludwigsburg, później do stalagu V B Villingen, 
zwolniony z obozu 31 VII 1940. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257; 
APŚM, Dąbrówka Niemiecka – Księga chrztów, t. 4, s. 24/38; baza danych straty.pl]

LEBDA JAN JÓZEF, ur. 3 VIII 1913, Witowice Dolne, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Kasprowicza, s. Józefa i Małgorzaty Sułkowskiej; ppor. rez. Absolwent z 1933 II Gim-
nazjum w Nowym Sączu. Po ukończeniu nauki powołany do służby wojskowej w Dywizyjnej 
Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 psp w Cieszynie, którą ukończył w 1935. W 1937 
został mianowany ppor. i przydzielony do 1 psp. W jego szeregach brał udział w ćwiczeniach 
wojskowych. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych wydarzeń dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony  
w Starobielsku, skąd wiosną 1940 NKWD wywiozło go do Charkowa, gdzie zginął. Spoczywa  
w zbiorowych mogiłach na terenie podmiejskiego lasu Piatichatki. [GNLK, s. 158]

LEBDA MICHAŁ, ur. 16 VIII 1912, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Edwarda i Kata-
rzyny Mazurek; st. strz., malarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Kamionce Wiel-
kiej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 III 1935 do służby 
wojskowej w 7 ks 1 psp, którą zakończył 20 IX 1936. Zmob. 15 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, po czym 
wyruszył na front do Hańczowej. Podczas wrześniowych walk w Zimnej Wodzie k. Lwowa, 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. 11 XI 1940 podjął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach 
Głównych PKP), przekształconych po wojnie w ZNTK. Stamtąd też w 1972 odszedł na emery-
turę. Zm. 18 VIII 1997 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, L 203/281]

LEBDA STANISŁAW, ur. 13 II 1922, Nowy Sącz, s. Michała i Marii Kogut; strz., elek-
tromechanik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole przemysłowej  
o kierunku metalowo-elektrycznym, równocześnie odbywając praktykę w zakładzie elektro-
mechanicznym Stefana Śledzia. Tam też należał do WFiPW, przechodząc przeszkolenia woj-
skowe na letnich obozach w Cyganowicach k. Starego Sącza. Ostatnie z nich miało miejsce 
w dniach 1-30 VII 1939. Żyliśmy tam jak na poligonie: spaliśmy w namiotach, uczyliśmy się 
musztry wojskowej, mieliśmy ćwiczenia – łącznie z ostrym strzelaniem. Wcześniej, bo w III 1939 
uczestniczył w kursie przeciwgazowym odbywającym się w łaźni kolejowej w Nowym Sączu. 
Zmob. 29 VIII do służby pomocniczej w 1 psp, po czym wyruszył na Winną Górę, gdzie wzno-
sił umocnienia polowe. Na rozkaz dowództwa uczestniczył w zniszczeniu mostu drogowego 
na Popradzie, poprzez podpalenie słomy rozłożonej na nim wcześniej. Następnie wycofał się 
z Biegonic przez Nowy Sącz – ulicami: Węgierską, Kunegundy, Jagiellońską, Lwowska w kierun-
ku wschodnim. Pierwszy nasz postój dowódca zarządził przy rzece Łubince. Po 30-minutowym 
odpoczynku znowu wymarsz ku Librantowej. Spoceni i bardzo zmęczeni doszliśmy w godzinach 
wieczornych do Grybowa, gdzie umieszczono nas w szkole. W środku nocy – o godzinie 2 rozległ 
się alarm w sali. Mieliśmy natychmiast wyruszyć do Gorlic. Stamtąd maszerował przez Jasło, 
Krosno, Sanok, Ustrzyki Dolne, Chyrów, Drohobycz, Stryj, Chodorów do Brzeżan. Po trzy-
godzinnym odpoczynku otrzymaliśmy ponownie rozkaz wymarszu na Kałysz i Stanisławów. 
Mieliśmy się udać do Lwowa, ale tam już nie doszliśmy. Dostał się do niewoli sow. Osadzony  
w obozie jenieckim, skąd został zwolniony jako małoletni, po czym powrócił do domu. Wywie-
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ziony 17 VI 1940 do przymusowych robót w firmie „Gawabau” w miejscowości Neustadt (Do-
sse). Tu dowiedział się o aresztowaniu i śmierci swojego ojca w KL Auschwitz, po czym zbiegł  
z miejsca zatrudnienia i 5 I 1941 powrócił do domu. Ukrywał się, pracując na zaporze w Roż-
nowie. W IV 1943 zatrudnił się do w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach 
Głównych PKP), pracując tam do zakończenia działań wojennych w charakterze elektryka. 
Od 1 III 1945 do 30 VII 1946 był funkcjonariuszem Służby Ochrony Kolei w Nowym Sączu. 
Następnie od 7 VIII 1946 do 31 V 1948 sprawował funkcję kierownika elektrowni w KWK 
„Mieszko” w Wałbrzuchu, w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Później od 
5 VI 1948 był pracownikiem Okręgowego Zakładu Energetycznego w Tarnowie, a następnie 
w Katowicach. Po powrocie do Nowego Sącza został 2 VII 1951 zatrudniony w charakterze 
kierownika sekcji dokumentacji technicznej w PZGS, a następnie od 1953 był projektantem  
w Wojewódzkim Biurze Projektów. 2 lata później został pracownikiem Miejskiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego. W latach 1957-1958 był zatrudniony w Krakowskim Przedsiębior-
stwie Robót Elektrycznych jako kierownik odcinka Nowy Sącz–Nowy Targ. Następnie przez 
2 lata modernizował Zakłady Ceramiczne w Bielowicach, by 7 I 1960 przenieść się do PRK  
nr 9 w Nowym Sączu. Po jego likwidacji pracował w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglo-
wych, jako elektryk. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrną Tarczą 
Herbową Nowego Sącza, złotą i srebrną odznaką „Za zasługi dla przemysłu chemicznego”. 
[ZKRPiBWP NS, Komisja weryfikacyjna, t. 10; S. Lebda, Wspomnienia z września, „Dunajec”, nr 14 (439) z 1989]

LECH STANISŁAW, ur. 19 VII 1906, Binarowa, pow. gorlicki, tam zam., s. Jana i Anny; 
strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice, w szeregach którego wyruszył na front. Pod-
czas wrześniowych walk zaginął w bliżej nieznanych okolicznościach. Postanowieniem Sądu 
Powiatowego w Gorlicach z 24 IV 1962 uznany za zmarłego 31 XII 1946. [SPGorl., Ns 318/62]

LEGUTKO JAN, ur. 25 X 1898, Poręba Mała, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Sienkiewicza 23, żonaty, miał 2 dzieci. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front razem z pluto-
nem łączności 1 psp. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1258; P1P, s. 47]

LEGUTKO JÓZEF, ur. 7 III 1902, Nowy Sącz, tam zam., ul. Ogrodowa 40, żonaty, miał  
2 dzieci; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyru-
szył na front. W czasie działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu, z którego został zwolniony, po czym 20 II 1940 powrócił do domu. 
Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257]

LEGUTKO WŁADYSŁAW, ur. 9 XI 1911, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Marii Witowskiej; st. strz. rez., robotnik. Powołany 12 X 1933 do służby wojskowej w 4 b. KOP 
„Dederkały”, którą zakończył 15 IX 1935. Zmob. 10 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, po czym 
wyruszył wraz z 1 k. „Nowy Sącz” pod Hutę, gdzie wznosił umocnienia polowe. Podczas walk 
pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł i po-
wrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, L 34]

LEHRFELD vel GRÜNBERG HERMAN, ur. 20 VII 1900, Miłkowa, pow. nowosądecki, 
zam. w Nowym Sączu, ul. Poprzeczna 41, żonaty, miał 3 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli. Innych danych 
brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257]

LEJA ANDRZEJ, ur. 17 I 1912, Podczerwone, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Anny; 
strz. rez., rolnik. Powołany w 1934 do służby wojskowej w 4 psp, której jednak nie ukończył  
w przewidzianym terminie, z powodu wcześniejszego reklamacyjnego zwolnienia do rez. Za-
wezwany jesienią 1938 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w czasie których uczestniczył w ope-
racji „Zaolzie”. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front wraz z pułkowymi 
taborami. Podczas walk jego oddział został rozbity. W tej sytuacji na rozkaz przełożonych, 
skierował się w stronę domu. Zatrzymany w drodze powrotnej przez niem. patrol i osadzony  
w obozie przejściowym Oświęcim. Przewieziony do stalagu IV A Hoyerswerda (nr jeńca 
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13747), skąd 13 XII 1941 zbiegł i powrócił do domu. Do końca wojny ukrywał się. Odzn.: 
Złotym Krzyżem Zasługi. [ZKRPiBWP NS, L 35; świadek Andrzeja Knapczyka]

LELITO JAN, ur. 31 I 1911, Żeleźnikowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Podobińskiej; 
strz. rez., kolejarz. Powołany 5 IX 1932 do służby wojskowej w 3 ks 4 psp w Cieszynie, którą na-
stępnie kontynuował od 14 III 1933 do 10 IX 1934 w 26 b. KOP „Żytyń”. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie walk pod 
Wiśniową poważnie zachorował. Umieszczony w szpitalu polowym i wywieziony w kierunku 
wschodnim, gdzie 16 IX wraz z całym personelem dostał się do niewoli niem. Po podleczeniu 
wywieziony do stalagu VI A Hemer (nr jeńca 8933), skąd powrócił do domu. Zm. 16 X 1979  
i spoczywa na cmentarzu w Żeleźnikowej. [SPNS, Ns IV 11/53; ZKRPiBWP NS, Lp. 95]

LENARD JAN, ur. 4 III 1911, Czarny Dunajec, pow. nowotarski, s. Jana i Karoliny Lenard; 
st. strz. rez., listonosz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w X 1932 do służby wojskowej w 4 psp, skąd po 6 miesiącach 
przeniesiono go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. w X 1934, 
pracował jako robotnik, przy struganiu i załadowywaniu papierówki do wagonów. W 1936 
zawarł zw. małż z Karoliną Klimkowską. Zawezwany 7 VIII 1939 na ćwiczenia rez. do pluto-
nu ppanc 1 psp. Po wybuchu wojny wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas działań 
wojennych dostał się w Stryju do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch  
(nr jeńca 35648), a następnie stalagu V C Malschbach, skąd z powodu choroby zwolniono 
go 15 VII 1940 do domu. Począwszy od IX 1941 pracował jako robotnik w tartaku „Hobag”  
w Czarnym Dunajcu. Po zakończeniu okupacji leczył się do 1947, z powodu przemrożenia 
w obozie jenieckim. Od 1947 był woźnym w GRN Czarny Dunajec, a od 1968 listonoszem  
w miejscowym urzędzie pocztowym. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w VIII 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Czarnym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, L 41/209; Książeczka wojskowa nr 0777174; świadek Józefa Kułacha]

LESAK LUDWIK MICHAŁ, ur. 21 IX 1913, Nowy Sącz, s. Andrzeja i Wiktorii Nowak; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w nieznanych 
okolicznościach przekroczył granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd 
zbiegł i przedostał się do Francji. W późniejszym okresie był żołn. 3 k. 13 Wileńskiego Bata-
lionu Strzelców, 5 KDP 2 Korpusu Polskiego. Poległ 12 V 1944 podczas walk o Monte Cassino 
i spoczywa na tamtejszym Cmentarzu Polskim (gr. 8-D-8). Odzn. Pośm. Krzyż Walecznych, 
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Medal Wojska, „1939-1945 Star”, „The Italy Star”, „The War
Medal 1939-1945”. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 168; APŚM, Księga chrztów, t. 11, s. 255/443]

LESAK (LESSAK) TADEUSZ, ur. 23 I 1912, Nowy Sącz, tam zam., ul. Fabryczna 11,  
s. Andrzeja i Wiktorii Nowak, kawaler; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wy-
ruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [APNS, Lista PCK; APŚM, Księga chrztów, t. 11, s. 178/77]

LESIAK STANISŁAW, ur. 22 IV 1905, Zwiernik, pow. dębicki, woj. podkarpackie, zam. 
w Bieczu, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Honoraty Galas, żonaty; strz. rez, zam. Biecz. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1927-1929. Zmob. w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą 
wyruszył na front na Magurę Małastowską. Innych danych brak. [SGGryb., Ko 33/48]

LESZCZYK MICHAŁ, ur. 19 IX 1912, Nowy Sącz, s. Józefa i Anieli Leń; kpr. rez., malarz. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, zdobywał zawód malarza w firmie Zemana, uczęszczając 
jednocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 2 XI 1933 do służby wojskowej w 8 ks 2 psp  
w Sanoku, skąd 10 III 1934 skierowano go do Centralnej Szkoły Podoficerów KOP w Osowcu, 
a po jej ukończeniu, w stopniu st. szer. został skierowany 14 VIII do 26 b. KOP „Żytyń”. Tam 
też 15 XII 1934 awansował na kpr. Po przejściu do rez. 1 X 1935, pracował w swoim zawodzie. 
Zmob. 1 IX 1939 do 3 kckm 1 psp, po czym wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk, po 
rozbiciu oddziału pod Janowem, powrócił w XI 1939 do domu. Począwszy od 1941 pracował 
w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Zabrany w 1944 
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do kopania okopów w Krynicy. Po wojnie podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. 
ZNTK), jako lakiernik, skąd w 1969 odszedł na emeryturę. Zm. 8 VIII 1985 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, L 205/85; świadek Antoniego Krupy]

LEŚKO STANISŁAW, ur. 1 I 1915, Dobrosin, pow. żółkiewski, s. Wojciecha i Anieli Mał-
ty; kpr. Z chwilą wybuchu wojny, wyruszył na front w szeregach 1 psp. Podczas walk prze-
kroczył 18 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przez Ju-
gosławię przedostał się do Francji. Tu też wstąpił do powstającej AP, otrzymując przydział do  
1 b. pancernego 10 B. Kawalerii Pancernej. Podczas walk tej jednostki dostał się 23 VIII 1940 
do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 1692), skąd we IX 
1943 zbiegł. Po pokonaniu wielu przeciwności losu, powrócił 10 IV 1944 do Nowego Sącza, 
ukrywając się do końca wojny. Zm. 11 X 1997. [APNS, ZNNS 68; baza danych straty.pl]

LEŚNIAK ANDRZEJ, ur. 27 XI 1902, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Katarzyny Zawiślak; sierż. służby stałej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął praktykę 
ślusarską w firmie wiertniczej w Klęczanach. Równocześnie uczęszczał do szkoły zawodowej. 
Powołany 20 III 1923 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której ukończył szkołę podoficerską. 
Wówczas też wyraził chęć pozostania w wojsku, zostając najpierw podoficerem nadterminowym,
a następnie zawodowym. W pułku obsługiwał warsztat pojazdów. W późniejszym okresie był 
kierowcą d-cy pułku płk. Alfreda Krajewskiego. W IV 1938 zawarł zw. małż z nauczycielką Zofią 
Lubaś. Z chwilą wybuchu wojny wyjechał do kwatery dowództwa w Grybowie. Podczas działań 
wojennych po wyrwaniu się z okrążenia pod Lwowem, przekroczył 19 IX granicę węgierską. 
Internowany w obozie Balatonfőldvár, skąd uciekłem i samochodem udałem się do Konsulatu Pol-
skiego w Budapeszcie. Tam otrzymałem paszport nr 44/631 z datą 16 XI 1939 na nazwisko Antoni 
Jakubowski. Legitymując się tym dokumentem 6 XII 1939 opuściłem Węgry, aby przez Jugosławię, 
Włochy przedostać się do Francji. Tu wstąpił w szeregi powstającej AP, zostając kierowcą dyspo-
zycyjnym generałów: Sikorskiego, Sosnkowskiego i Kukiela. Następnie brał udział w walkach 
pod dowództwem płk Deca. Po upadku Francji przedostałem się do Anglii, gdzie zgłosiłem się 
w Centrum Broni Pancernej u płk Michalskiego. Pełniłem tam obowiązki kierownika warsztatów 
samochodowych. Po rozwiązaniu PSZ w Wielkiej Brytanii przeszedł do obozu tranzytowego Pol-
skiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia („Polkomet” w Szkocji), skąd 6 I 1947 powró-
cił do kraju. Miesiąc później podjął pracę w nowosądeckim PKS-ie, jako kierowca, a następnie 
był pracownikiem umysłowym w dziale technicznym. Stamtąd też w 1968 odszedł na emeryturę. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 12 I 1987 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, L 50/101; APŚM NS, Księga zapowiedzi, poz. 3/39; ZIW Nowy 
Sącz, Deklaracja nr 109; świadek Józefa Olszaneckiego]

LEŚNIAK CZESŁAW, ur. 14 VII 1914, Wola Skrzydlańska, pow. limanowski, s. Jakuba 
i Anny Kaczmarek; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, 
skąd 5 miesięcy później przekazano go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. 
przeszedł 1 III 1939. Już 10 dni później zawezwany na ćwiczenia do 1 psp, które zakończył  
w VI 1939. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front 
pod Wieliczkę. Skierowany z oddziałem do wzmocnienia obrony na południu. W drodze pod 
Szczyrzycem jego oddział został rozbity, a on powrócił do domu, gdzie pracował w rolnictwie. 
15 II 1952 wstąpił w szeregi MO, pełniąc służbę na posterunkach: w Niedźwiedziu, Męcinie  
i Limanowej. Następnie przeszedł do Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Łososinie 
Górnej, przepracowując tam 29 lat na stanowisku kierownika magazynu. Odzn. Złotym Krzy-
żem Zasługi. Zm. 8 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, L 222/165]

LEŚNIAK EUGENIUSZ JÓZEF, ur. 9 XI 1901, Nowy Sącz, tam zam., ul. Ogrodowa 36, 
s. Waleriana i Albiny Wideł, żonaty, miał 5 dzieci; plut. rez., strażak. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. W czasie wrześnio-
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wych walk dostał się do niewoli i został osadzony w stalagu IX A Ziegenhain. Jego dalsze losy 
są nieznane. [SGNS, 2k 165/40; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257; baza danych straty.pl]

LEŚNIAK FRANCISZEK, ur. 12 III 1906, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Stanisława 
i Katarzyny Zawiślak; sierż. służby stałej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał przez 
2 lata do szkoły ogrodniczej. Powołany w X 1928 do służby wojskowej w 1 psp, po zakończe-
niu, której pozostał w wojsku w charakterze podoficera zawodowego. Przeniesiony następnie 
w 1933 do Powiatowej Komendy WFiPW w Gorlicach, gdzie był instruktorem w tej organi-
zacji. W XI 1936 zawarł zw. małż ze Stanisława Marią Zawiślak. W V 1939 otrzymał przydział 
na szefa k. w bON Gorlice i w takim też charakterze wyruszył na front. Walczył do 18 IX, po 
czym przekroczył granicę węgierską. Internowany, skąd w III 1940 zbiegł i przez Jugosławię 
i Włochy przedostał się do Francji. Tu w IV 1940 wstąpił do forowaej AP z przydziałem na 
szefa zaopatrzenia, kolumny samochodowej 3 DP. Po klęsce Francji, pozostał w południowej 
Francji, gdzie został zdemobilizowany i wcielony do kompani pracy. W tymże czasie znalazł 
się w konspiracyjnej Organizacji Wojskowej, działającej na terenie Vichy, pod dowództwem 
gen. Juliusza Kleeberga, przeprowadzając ludzi przez granicę z Hiszpanią. W czasie jednej  
z takich akcji w XI 1942 został schwytany przez żandarmerię hiszpańska i osadzony w wię-
zieniu w Logroño (?) (prow. La Rioja), a następnie w obozie koncentracyjnym Miranda de 
Ebro. Zwolniony 1 VI 1943, po czym przedostał się do Gibraltaru, a stamtąd do Wielkiej Bry-
tanii. Tam służył w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej i Zmotoryzowanej w Blairgowre 
i Rattray. Po zakończeniu wojny zgłosił chęć powrotu do kraju, po czym odesłano go w 1946 
do obozu repatriacyjnego. Tam na wniosek attache wojskowego pozostał w kadrze obozu do  
15 IV 1947, po czym powrócił do kraju. Tu zamieszkał w Libuszy i podjął pracę Fabryce Ma-
szyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik”. Zm. 15 VII 1985. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Luźne materiały 
archiwalne; APŚM, Księga zapowiedzi, poz. 5/1936; relacja Władysława Rzący, świadek Bolesława Gądka; świadek 
Jana Korzenia, Romana Hajduka, Zdzisława Tokarskiego]

LEŚNIAK JÓZEF, ur. 5 VI 1889, Marcinkowice, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Zofii
Jabłońskiej; st. sierż. rez., kuśnierz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę  
w szkole zawodowej, zdobywając zawód kuśnierza. Służbę wojskową pełnił w latach 1910-1913 
w armii austriackiej, przechodząc do rez. w stopniu plut. Zmob. w 1914 do 20 austriackiego 
pp, z którym wyruszył na front rosyjski. W czasie tych walk został ciężko ranny pod Lublinem. 
Z chwilą powstania WP w 1918 wstąpił ochotniczo w jego szeregi, otrzymując przydział do  
1 psp. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł w 1930 w stopniu st. sierż. 
Z chwilą wybuchu wojny zgłosił się 1 IX 1939 ochotniczo do macierzystej jednostki z przy-
działem do k. wartowniczej. Jego wrześniowy szlak wiódł od Grybowa przez Biecz, skąd po 
rozbiciu oddziału wraz z st. sierż. Stefanem Pachem doszedł do Lwowa. Tu skierowano go do 
jednostek broniących miasta, gdzie odpierałem ogniem karabinów maszynowych ataki lotnic-
twa niemieckiego, do chwili wkroczenia wojsk radzieckich. Gdy otworzono granicę powróciłem 
do domu. W czasie okupacji pracował w swoim zawodzie w prywatnym zakładzie rzemieślni-
czym. Po jej zakończeniu był mistrzem w sądeckich Zakładach Kuśnierskich. Zm. 14 VI 1985 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, L 223/82]

LEŚNIAK JÓZEF, ur. 4 VIII 1899, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny 
Berowskiej, żonaty, miał 6 dzieci; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozo-
stał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1919 do służby wojskowej  
w 1 psp, w czasie której brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przejściu do rez. w 1921, 
podjął ponownie pracę na roli, a w 1926 zawarł zw. małż. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas walk dostał się prawdopodobnie pod Przemyślem do niewoli 
niem. Osadzony 26 IX w obozie przejściowym Przeworsk. W trakcie przewożenia do stala-
gu, zbiegł 10 X 1939 z transportu w okolicach Bochni, po czym powrócił do domu. Podczas 
okupacji trudnił się rolnictwem. W 1944 byłem schwytany i torturowany przez Niemców jako 
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partyzant w Łabowej. Następnie postawiono mnie zupełnie nago pod murem posterunku, do 
rozstrzelania. Byłem posądzony o spalenie domu w Krynicy i zabicie dwóch Niemców. Ja miałem 
wypaloną od papierosa kurtkę, lecz oni twierdzili że to krew. Jednak ocalałem. Po zakończeniu 
wojny podobnie jak wcześniej był rolnikiem. Zm. 27 X 1980 i spoczywa na cmentarzu w Trze-
trzewinie. [ZKRPiBWP NS, L 52/54]

LEŚNIAK JÓZEF, ur. 7 II 1908, Nowy Sącz, s. Waleriana i Albiny, żonaty, 2 dzieci; kpr. 
rez. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk o Lwów dostał 
się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII A Görlitz (nr jeńca 4746), od 10 XII 1940 
w stalagu XII B Frankenthal, a od 29 III 1942 w stalagu XII A Limburg. Do kraju powrócił  
w V 1945. Zm. 28 V 1974 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, Lp 39/236]

LEŚNIAK JÓZEF, pochodził z Podrzecza, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Zmob.  
24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. W czasie 
działań wojennych poległ w nieznanym miejscu i czasie. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, 
Materiały..., t. 36]

LEŚNIAK LUDWIK, ur. 15 I 1917, Młynne, pow. limanowski, s. Antoniego i Małgorzaty 
Musiał; kpr., instruktor higieny. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 9 III 1939 do służby 
wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu został instruk-
torem w 1 ks. 1 IX 1939 przeniesiony do 2 ks, z którą wyruszył na front. Podczas walk praw-
dopodobnie ranny, dostał się 20 IX w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym, skąd 4 dni później zbiegł i powrócił do domu. Tu przez 2 lata leczył się. Zaprzy-
siężony w II 1942 do AK przez pchor. Wincentego Matrasa, pseud. „Skoczylas”, d-cę oddziału 
partyzanckiego „Moneta”, gdzie pod pseud. „Góral” brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niem. 
w Limanowej, Tymbarku i Żegocinie. Postanowieniem dowództwa AK, mianowany plut.  
z dniem 1 I 1945. Po zakończeniu wojny działał w radach narodowych Limanowej i Tymbarku. 
W 1950 przeszedł do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej, gdzie ukończył kurs 
Instruktorów Higieny PZH w Łodzi. Stamtąd też w 1982 odszedł na emeryturę. Odzn. meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 10 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Łososinie 
Górnej. [ZKRPiBWP NS, L 55/114; Książeczka wojskowa nr C 0765618/50]

LEŚNIAK STANISŁAW, ur. 20 XI 1908, Nowy Sącz, s. Jana i Marii Chronowskiej; 
plut. rez., kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się kowalstwa w nowosądec-
kim zakładzie rzemieślniczym Jana Gintera, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawo-
dowej. Po uzyskaniu tytułu czeladnika, pracował przez 5 lat w Fabryce Młynków Zbo-
żowych, należącej do żydowskiego przedsiębiorcy Blumenstocka. Powołany 16 IV 1929 
do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po przejściu do rez.  
15 X 1930, pracował w swoim zawodzie u ojca. Zawezwany w 1934 na 5-tygodniowe ćwi-
czenia rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 15 VIII 1939 do bON „Nowy 
Sącz” i oddelegowany do wznoszenia umocnień na Hucie k. Krynicy. W ostatnich dniach 
VIII 1939 przeniesiony do Piwnicznej, skąd rozpoczął swój wrześniowy szlak, a po rozbiciu 
jego oddziału, 19 IX przekroczył granicę węgierską. Po złożeniu broni, dowództwo polskie 
oświadczyło nam, że kto chce może iść na Węgry, a kto nie, niech idzie na własną rękę do 
domu. Wracając do Nowego Sącza Ukraińcy nas zatrzymali, rozebrali do półnaga i strasz-
nie nas pobili, a następnie doprowadzili do miejscowości Turka. Tam nas już Niemcy łapa-
li i grupowali na placu tartacznym. Stamtąd nas przeprowadzili do więzienia w Samborze  
i wszystko nam zabrali, nawet przybory do golenia. Trzymali nas przez cztery dni w więzie-
niu. Gdy nas przegrupowali to przyprowadzili wszystkich do Przemyśla. Stamtąd zbiegłem  
i na piechotę powróciłem do domu. Podczas okupacji pracował jako kowal. Począwszy od 10 
XI 1950 został pracownikiem ZNTK, skąd 31 XII 1970 odszedł na emeryturę. Zm. 19 IV 
1995 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP 
NS, L 254; Książeczka wojskowa Seria B Nr 044067]
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LEŚNIAK TADEUSZ, ur. 5 II 1922, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii; 
strz., rzeźnik-wędliniarz. Po szkole powszechnej uczył się rzemiosła w kierunku masarskim. 
Jako członek WFiPW powołany został 28 VIII do służby pomocniczej w 7 ks 1 psp, z którą wy-
ruszył na front wraz ze służbami zaopatrzenia. Podczas walk o Lwów, dostał się w Brzuchowi-
cach do niewoli niem., z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. W VII 1941 wywieziono 
go do przymusowych prac w Mannheim. Tam też 28 III 1945 został oswobodzony w wyniku 
ofensywy wojsk alianckich. Po odzyskaniu wolności wstąpił w szeregi 7 Armii Amerykańskiej, 
biorąc udział w walkach, jako kierowca. Po kapitulacji Niemiec pozostał w wojsku, służąc do 
5 I 1947 w k. wartowniczej, po czym powrócił do kraju. W latach 1948-1953 był sprzedawcą  
w PSS w Nowym Sączu, a następnie do 1958 w Limanowej. Później objął stanowisko kierowni-
ka masarni w GS „SCh” w Muszynie, skąd przeszedł w 1960 na podobne stanowisko w Rejono-
wej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowym Sączu. W 1975 przeszedł na rentę inwalidzką. 
Zm. 10 V 2000. [ZKRPiBWP NS, Ln 31]

LEŚNIAK WŁADYSŁAW, ur. 26 IV 1911, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Anny Pietrzak; ppor. rez., nauczyciel. Absolwent nowosądeckiego gimnazjum z 1931. Powo-
łany rok później do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5a Cie-
szyn, którą ukończył w 1934. Po przejściu do rez., kontynuował naukę na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Stopień ppor. otrzymał w 1936. W 1938 rozpoczął 
pracę nauczycielską w przeworskim gimnazjum i liceum. W VIII 1939 zawarł zw. małż. Zmob.  
28 VIII 1939 do 1 psp i zatrudniony jako oficer żywieniowy w OZ Nowy Sącz. Wtedy też był kil-
kakrotnie ostrzeliwany z broni pokładowej, przez niemieckie myśliwce w Nowym Sączu, w czasie 
transportu żywności. Wobec postępującej niem. ofensywy, odesłany wraz z nadwyżkami kadro-
wymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stąd na rozkaz dowództwa udałem się wraz z oddziałem 
w kierunku Kołomyi, a później Worochty. Granicę węgierską przekroczyłem 20 września. Zosta-
łem internowany najpierw w obozie żołnierskim, a następnie przeniesiono mnie do oficerskie-
go. Tu brał czynny udział w organizowaniu kursów dokształcających dla żołnierzy, a następnie 
przez rok uczył historii w gimnazjum dla młodzieży przebywającej w obozach Pelsőc i Eger. 
Po wkroczeniu Niemiec na Węgry w 1944, uciekł z obozu i przebywał wśród ludności cywilnej  
w miastach: Párkány (ob. Štúrovo), Léva (ob. Levice) i Ersekujvar (ob. Nowe Zamki). Wol-
ność odzyskał w IV 1945 w czasie ofensywy wojsk sow., po czym wrócił do Przeworska 27 IV 
1945. Wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie pracował jako nauczyciel szkół średnich w Opolu.  
W latach 1948-1950 był dyrektorem gimnazjum w Poroninie. Po powrocie do Opola został preze-
sem Zarządu Okręgu ZNP. Następnie od 1953 był kierownikiem domu dziecka w Głuchołazach,  
a później dyrektorem technikum w Opolu. W 1955 objął stanowisko kierownika pedagogicz-
nego w szkolnictwie sanatoryjnym w Rabce. Przeniesiony w 1973 do Nowego Sącza, na stano-
wisko wizytatora szkół specjalnych, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Odzn. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Komisji Edukacji Narodowej”, 
oraz odznakami: „Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”, „Za Zasługi dla Ziemi Krakow-
skiej”, „Zasłużony Działacz FJN” oraz „Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”. Zm.  
w II 1993 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, L 64/211]

LEŚNIAK WŁADYSŁAW, ur. 15 VI 1911, Wola Skrzydlańska, pow. limanowski, s. Ja-
kuba i Marii Dobrzyckiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1933 do służby wojskowej  
w 1 kckm 1 psp, jako amunicyjny, a następnie w X 1933 przeniesiony do plutonu art. Awanso-
wany w X 1934 do stopnia st. strz., a miesiąc później odszedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stamtąd też 
wyruszył na odsiecz Lwowa. Podczas późniejszych walk dostał się 20 IX w Stryju do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 25 XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. Przez 
okres okupacji pracował na roli. W XII 1942 został zaprzysiężony przez Jana Golińskiego 
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„Korzenia” – szefa Kierownictwa Walki Cywilnej ZWZ–AK Obwodu Limanowa, gdzie nosił 
pseud. „Paprotka”. Brał udział w rozbrajaniu niem. służby wartowniczej przy moście kolejo-
wym w Dobrej, a także w odbieraniu bydła zarekwirowanego przez okupanta. Przez całe życie 
pracował w rolnictwie. Zm. 4 X 1991. [ZKRPiBWP NS, L 65/173; Książeczka wojskowa nr 0766785]

LEŚNIAK WŁADYSŁAW, ur. 19 IV 1914, Nowy Sącz, s. Augustyna i Marii Kotlarz, żo-
naty od 12 VII 1939 z Teofilą Toczek; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1937-
-1938 w 1 psp; brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, 
z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji 
wojsk polskich powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako robotnik leśny. Należał 
również do BCh, gdzie nosił pseud. „Szczygieł”. [APNS, K 38/49, SOK 118]

LEŚNIAK WŁADYSŁAW, zam. w Chomranicach; kpr. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu II A 
Neubrandenburg, a następnie w stalagu II D Stargard. Innych danych brak. [Świadek Józefa Lorka]

LEŚNIK KAZIMIERZ, ur. 26 I 1910, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Antoniego  
i Anny Piwowar; st. strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 28 X 1931 do służby wojskowej w 1 psp i przydzielony do 
orkiestry pułkowej, którą zakończył 20 IX 1933 w stopniu st. strz. Po przejściu do rez. rozpoczął 
pracę w Warsztatach Głównych PKP. Zmob. 18 VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowa-
ny ze specjalnym oddziałem w rejon Piwnicznej. Stamtąd wysłano go na specjalistyczne prze-
szkolenie minerskie do 5 b. saperów w Krakowie, z którego powrócił 28 VIII 1939. Pierwszym 
zadaniem 18-osobowej drużyny minerów kierowanej przez inż. Ożorowicza, było zniszczenie 
mostu kolejowego w Piwnicznej. Mając do dyspozycji służbową drezynę i materiały wybuchowe, 
wycofywali się w kierunku wschodnim pod nieustającym ogniem niem. samolotów, niszcząc 
urządzenia kolejowe oraz rozkręcając szyny. W ten sposób dotarł do Stanisławowa, gdzie dostał 
się wraz z pozostałymi do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Lwów–Równe, skąd w XI 
1939 wywieziono go do Żurawicy i tu w drodze wymiany jeńców przekazany został stronie niem. 
Po przejęciu jeńców, załadowano ich do wagonów, celem wywiezienia do stalagu. Korzystając 
z chwili postoju, zbiegł z transportu w Tarnowie, po czym powrócił do domu. Okres okupacji 
spędził pracując w swoim gospodarstwie. Z powodu korzystnego usytuowania jego zabudowań 
znajdujących się w pobliżu lasu, pod górą Chełm, często odwiedzali go partyzanci, którym po-
magał w miarę swoich możliwości, dostarczając żywność i podwody dla przewozu rannych. Po 
zakończeniu wojny pracował w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych, skąd w 1975 prze-
szedł na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, Ln 31; Książeczka wojskowa nr 754539/49]

LEŚNIK MACIEJ, ur. 15 XII 1908, Męcina, pow. limanowski, s. Michała i Marii Dzie-
dziny. Lata dzieciństwa spędził zupełnie u obcych ludzi. Ukończył jedynie 1 klasę szkoły po-
wszechnej. Powołany 14 III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, z której po 6 miesiącach został 
zwolniony na podstawie reklamacji. Wcielony 1 V 1939 w szeregi ON, gdzie przeszedł prze-
szkolenie wojskowe. Zmob. 26 VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym wymaszerował na 
front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Walkę z Niemcami rozpoczęliśmy w Tylmanowej 
4 września i tam ranny, dostałem się do niewoli. Umieszczono mnie w słowackiej miejscowości 
Żylinia, a następnie pod koniec września 1939 wywieziono do Stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeńca 1661). Tam został zatrudniony przy naprawie dróg. Przeniesiony jesienią 1940 do 
podobozu w Alpach i tam przez 3 miesiące pracował w kamieniołomach. Następnie znalazł się 
w Arbeitslager 192 A, który budował autostradę. W III 1945 zbiegł wraz z 2 kolegami z miej-
sca pracy i przedostał się do Francji. Tu wstąpił do polskich oddziałów dowodzonych przez 
gen. Nikodema Sulika. Po 2-tygodniowym pobycie wysłano go na front do Bolonii, gdzie też 
zastał go koniec wojny. Z tą chwilą przekazano go do służby wartowniczej pilnującej jeńców 
niem., która trwała do XII 1945. Do kraju powrócił 26 IV 1946 i podjął pracę w Klęczańskich 
Kamieniołomach Drogowych. 3 lata później został pracownikiem Spółdzielni Dozoru Mienia 
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w Nowym Sączu jako stróż nocny. Pochowany na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, L 70/43; 
Książeczka wojskowa nr B 045250] 

LEŚNIK SYLWESTER, ur. 29 XII 1911, Kłodne, pow. limanowski, s. Andrzeja i Marii; 
strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Służbę wojskowa odbywał w latach 1933-1935 w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 
do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
Aresztowany 4 IV 1942 przez gestapo i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony 
do Tarnowa, skąd transportem został wywieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 39501), 
przeniesiony 12 III 1943 do KL Buchenwald. 15 VI 1945 powrócił do domu. [ZIW Nowy Sącz, 
Deklaracja nr 106; Księga pamięci…, t. 2, s. 1171]

LEŚNIK WŁADYSŁAW, ur. 19 VII 1905, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Antoniego 
i Anny Piwowar; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie oraz ucząc się gry na instrumentach. Powołany 17 IX 1926 
do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do orkiestry pułkowej, gdzie grał na klarnecie. 
Wysłany w 1927 na kurs pociągów pancernych w Jabłonnie k. Warszawy, a po powrocie do 
jednostki awansowany 20 XII 1927 do stopnia st. strz. Mianowany kpr. 20 IX 1928, po czym 
przeszedł do rez. W 1930 zawarł zw. małż. Zmob. 5 VIII 1939 do macierzystej jednostki i po 
utworzeniu tzw. Kompani Roboczej zostaliśmy odkomenderowani do budowy bunkrów i zapór 
przeciwczołgowych w Krynicy. Tam też zastała nas wojna. 2. września dostaliśmy rozkaz wyco-
fać się i przybyliśmy do Nowego Sącza. Tam dostaliśmy zadanie robić przeszkody na drogach, 
niszczyć mosty i osłaniać odwrót wycofujących się oddziałów. W okolicach Kobylanki zostaliśmy 
otoczeni przez Niemców, a nasz dowódca mjr którego nazwiska nie pamiętam ginie w walce. Do-
wództwo obejmuje ppor. rezerwy. W nocy udało się nam przerwać okrążenie i dalej wykonywać 
zadania bojowe, aż po Lwów. Między 22-25 września zostaliśmy wysłani ze Lwowa pociągiem, 
w celu przedostania się do granicy rumuńskiej. Gdy dojechaliśmy do Brzeżan otoczyły nas czołgi 
radzieckie i kazano nam złożyć broń. Następnie wywieziono nas do obozu Oranki. Tam byliśmy 
gdzieś ponad 40 dni i zostaliśmy wyznaczeni na wymianę za Ukraińców i Białorusinów. Dnia  
1 XI 1939 w Brześciu nad Bugiem, zostaliśmy wydaleni z terenu ZSRR. Po przejęciu przez stro-
nę niem. osadzony w stalagu II A Neubrandenburg (nr jeńca 15441), skąd 22 VIII 1940 po 
przeniesieniu na status robotnika cywilnego, został skierowany do ciężkiej pracy ponad siły  
w majątku Zolkendorf k. Stavenhagen. Tam swoje czynności wykonywali pod nadzorem 
„wachtmeistrów”. W czasie ich wykonywania poważnie zachorował, po czym 22 II 1942 został 
zwolniony przez komisję lekarską do domu. Po powrocie do Chomranic leczył się. W 1949 
podjął pracę w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych, skąd w 1962 odszedł na rentę in-
walidzką. Zm. w 1980 i spoczywa na cmentarzu w Chomranicach. [ZKRPiBWP NS, L 72/55]

LEŚNIOWSKI JÓZEF, pochodził z Krościeńka n. Dunajcem, pow. nowotarski, żonaty; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do Komisariatu Straży Granicznej w Kro-
ścienku n. Dunajcem. W czasie działań wojennych 5 IX został ciężko ranny w brzuch. Umiesz-
czony w nowosądeckim szpitalu, gdzie następnego dnia zm. Spoczywa w mogile zbiorowej 
żołnierzy września 1939 na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [APŚM NS, Liber 
mortuorum t. 8, poz. 195/1939; Księga pochowanych..., Żołnierze Września, T. 1, s. 412]

LEWANDOWSKI JÓZEF, ur. 22 II 1897, Wyszogród, pow. płocki, woj. mazowieckie,  
s. Antoniego i Bronisławy Kaźmierowskiej; kpr. We IX 1939 przekazany z 1 psp w ramach 
nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Dostał się do niewoli niem. Był więziony 
w oflagu. W 1945 powrócił do kraju. Żył jeszcze w X 1948. Dalszych losów nie ustalono. [P1P,  
s. 116; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze 1930-1939, t. 3 (w przygotowaniu)]

LEWANDOWSKI MARIAN, ur. 16 VIII 1907, Warszawa, zam. w Nowym Sączu, ul. Ku-
negundy 5, żonaty, miał 1 dziecko; plut. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1258]
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LEWIŃSKI BRONISŁAW, ur. 5 XI 1920, Kraków, s. Stanisława i Elżbiety Fiszer; strz., 
konstruktor. Lata młodzieńcze spędził w Jaśle, gdzie ukończył szkołę powszechną oraz 1 klasę 
Gimnazjum im. Romualda Traugutta. Po przeniesieniu się do Gorlic w 1935 kontynuował na-
ukę w tamtejszym gimnazjum, a póżniej w I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 
Rok później oddany do internatu oo. pijarów w Krakowie na Rakowicach, gdzie uczęszczał do 
szkoły. W tym też czasie należał do harcerstwa, WFiPW, a także uprawiał sport. Zmob. 24 VIII 
1939 do 4 k. bON „Gorlice” i mianowany d-cą drużyny. Ze stadionu gorlickiego wyruszyliśmy 
na Magurę Małastowską, a stamtąd przez Jasło, Krosno, Przemyśl po Stryj. Po bombardowa-
niu w Samborze i rozproszeniu oddziału wraz z Romanem Skwarą dotarł do Doliny, gdzie  
z rozbitków utworzono nowy oddział dowodzony przez kpt. Różańskiego. Zadaniem naszym 
było patrolowanie wiosek ukraińskich i koloni niemieckich, jak również utrzymanie porządku 
w mieście. Będąc na jednym z patroli dotarliśmy do Buczacza, gdzie wpadliśmy w ręce Rosjan, 
którzy rozbroili nas i umieścili w szkole. Po paru godzinach uciekliśmy jednak stamtąd i powrócili 
do Doliny meldując o zajściu. W ten sam wieczór tj. 18 września kpt. Różański zebrał nas i po-
wiedział, że wojna skończona, a kto chce iść i dalej walczyć, niech idzie z nim na Węgry. Zebrała 
się grupa 40 osób i samochodem przedarliśmy się przez wioski ukraińskie do granicy węgierskiej. 
Po oddaniu broni Węgrzy nas internowali w obozie Mosonmagyarórvár. Przebywałem tam do 
stycznia 1940 r., a potem uciekłem przeważnie pieszo do Jugosławii, a od jej granicy do Zagrzebia 
pociągiem. Po dwutygodniowym tam pobycie, już legalnie na paszport udałem się przez Włochy 
do Francji. Tu wstąpił w szeregi AP z przydziałem do 6 pp 4 b. 2 DSP. Po 3-tygodniowym okre-
sie rekruckim wysłano go do szkoły podoficerskiej w Parthenay, a następnie na kurs ppanc do 
Grenoble. Dnia 24 V 1940 wszystkich kursantów wysłano na linię Maginta, skąd po tygodnio-
wym pobycie powrócił i otrzymał przydział do 4 DP, do której dołączył w Belfort. Brał udział  
w wojnie niemiecko-francuskiej, w trakcie której 20 VI 1940 jego oddział na rozkaz dowódz-
twa przekroczył granicę szwajcarską, tam zostali internowani. Ukończył Polskie Liceum  
w Wetzikon. W III 1943 zawarł zw. małż z Franciszką Reybaz, a już miesiąc później (10 IV 1944) 
zbiegł z obozu i przez Francję i Maroko dostał się do Anglii. Tu wstąpił do WP z przydziałem 
do 10 Brygady Kawalerii Pancernej, a następnie do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. 
W II 1945 wyruszył na terytorium Niemiec, skąd w IV 1945 odesłano go do szkoły podcho-
rążych w Anglii. Po jej ukończeniu pracował do 1948 w komórce przygotowania polskich żoł-
nierzy na obczyźnie do życia cywilnego. Po zdemobilizowaniu wyjechał do Szwajcarii, gdzie 
ukończył szkołę hotelarską w Lausanne. 6 X 1950 wraz ze swoją ż. i 2 dzieci wyemigrował do 
Adelaide w Australii, gdzie pracował w instytucjach wodnych. Do kraju powrócił 19 XI 1969. 
2 miesiące po powrocie podjął pracę w Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych „Glinik” 
w Gorlicach, jako tłumacz 3 języków. 13 IV 1972 ponownie zawarł zw. małż. Odzn.: „Croix du 
combattant volontaire” oraz medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, L 81; 
tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 8, poz. 816; A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

LEWIŃSKI JAN, ur. 2 VI 1906, Szymbark, pow. gorlicki, s. Piotra i Karoliny; strz. rez., 
stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w szkole zawodowej, zdoby-
wając zawód stolarza. Powołany 15 III 1928 do służby wojskowej w 6 ks 6 psp w Stryju, gdzie 
6 miesięcy później przeniesiono go do plutonu pionierów. Do rez. przeszedł we IX 1929. Za-
wezwany w VII 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp i skierowany do wzmocnienia posterunku 
Straży Granicznej w Uściu Ruskim. W dniu 1 września otrzymaliśmy rozkaz wycofania się,  
a następnie przez szereg miejscowości dotarliśmy do Brzeżan. Na rozkaz moich dowódców złoży-
liśmy tam broń zostaliśmy internowani. Po pobycie w obozie w Kamieniu Podolskim, skierowa-
no nas 4 X 1939 do prac przy budowie drogi Włodzimierz Wołyński–Lwów. Po agresji niem.  
w VI 1940 przeniesiony do obozu NKWD w Starobielsku. Po ogłoszeniu amnestii dla polskich 
jeńców, wyruszył 2 IX 1941 do powstającej w Tockoje Armii Polskiej gen. Andersa. Tam dostał 
przydział do 17 pp 6 DP, po czym wraz z wojskiem opuścił Rosję i udał się na Bliski Wschód. 
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Brał udział w walkach o Monte Cassino. 17 V 1944 został ranny. Przeniesiony w I 1947  
z Włoch do Wielkiej Brytanii, skąd 7 miesięcy później powrócił do kraju. Tu miał trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia. Starania w gorlickiej Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych 
oraz Zakładach Drzewnych „Forest”, spełzły na niczym. Wreszcie znalazł pracę w Spółdzielni 
Pracy „Odbudowa”, wykonującej prace renowacyjne przy zabytkowym kasztelu w Szymbarku. 
Stamtąd też w 1971 odszedł na emeryturę. Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
„Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, „The Italy Star”, „Medalem Wojska”, „1939-1945 War 
Medal” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 5 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Szymbarku. 
[ZKRPiBWP NS, L 82/77; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 163; Ośrodek Karta, Wykaz osób repre-
sjonowanych, poz. 133554]

LEWIŃSKI JÓZEF, ur. 2 VII 1909, Szymbark, pow. gorlicki, s. Piotra i Karoliny Try-
bus; st. strz. rez., palacz. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Mając 18 lat podjął pracę w kopalni nafty w Szymbarku
jako placowy, a następnie pomocnik wiertacza. Powołany 17 IV 1931 do służby wojskowej 
w 1 kckm 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po
jej zakończeniu i awansie do stopnia st. szer. powrócił do swojej k. na stanowisko z-cy d-cy 
drużyny. Do rez. przeszedł 13 IX 1932, po czym powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. 
Zawezwany w 1935 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 6 psp w Stryju. Zmob. 
27 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Małastowa. Byłem celow-
niczym przy karabinie maszynowym. 1 września po przekroczeniu granicy przez Niemców, 
ja wspólnie z kompanią przebywałem w okopach w Zdyni. Gdy nieprzyjaciel doszedł do nas 
dostałem rozkaz otwarcia ognia, lecz wkrótce zmuszeni zostaliśmy do wycofania się w kierun-
ku Folusza miejscowości położonej obok Jasła. Następnie dobrnęliśmy do Krościenka i tam po 
stoczeniu walki zostaliśmy wzięci do niewoli niemieckiej. Osadzony w obozie przejściowym 
Gorlice w tzw. „Buciarni”, skąd niebawem zbiegł po otrzymaniu przepustki od Zarządu Ko-
palnictwa. W okresie okupacji ukończył kurs palacza i został zatrudniony przy obsłudze ko-
tła lokomobilowego w Kopalni Nafty „Magdalena” w Sękowej. Zabrany w 1944 do kopania 
okopów w Grybowie, a następnie Kunkowej i Brunarach. Po zakończeniu wojny pracował 
w GS w Ropie, w której do 1953 był członkiem zarządu. Wtedy też z powodu kłopotów 
zdrowotnych został operowany, po czym odszedł na rentę inwalidzką. Powrócił do pracy  
w 1964 jako palacz w państwowym przedszkolu w Gorlicach, skąd w 1973 odszedł ponownie 
na rentę inwalidzką. Zm. 8 I 1994 i spoczywa na cmentarzu w Szymbarku. [ZKRPiBWP NS,  
L 226; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli kombatanci, t. 4, poz. 441]

LEWIŃSKI SYLWESTER, ur. 5 IX 1903, Bystra, pow. gorlicki, zam. w Krygu, s. Michała  
i Marii Gorzkowskiej, ż. Antonina; strz. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej po-
został przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Prawdopodobnie służbę wojskową 
odbywał w latach 1925-1926. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. W czasie działań wojennych poległ w czasie bombardowania. Jego tożsamość usta-
lił zarząd tamtejszej gminy, który nadesłał do ż. list następującej treści: Niniejszym pismem 
stwierdzam stan iż Sylwester Liwiński został ubity od bomby na polu terytorium gminy Babina 
powiatu samborskiego w dniu 11 września 1939 i jest pochowany na cmentarzu gminy Babiny 
Wyżne. Oznaczony miał przy sobie książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną, kartę meldun-
kową, co świadczyło że jest ze wsi Bystra pow. Gorlice i jest synem Michała i Marii Gorzkowska. 
Stwierdzam własnym podpisem, jako były Sekretarz Gminy i Opiekun Społeczny. Rzypin Andrej  
s. Jędrzeja, Babina 24 XI 1941. [SPGorlice, Ns 284/58]

LEŻAŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 7 II 1907, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Marcina  
i Zofii Muchy, żonaty od X 1938 z Janiną Stanisławą Chmurą; sierż. służby stałej. Przebieg jego 
służby oraz walk w kampanii wrześniowej jest nieznany. Po powrocie z wojny w X 1939 wstąpił 
do ZWZ w Starym Sączu. Aresztowany 13 V 1942 przez gestapo i osadzony w nowosądeckim 
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więzieniu. Następnie 22 V przewieziony do Tarnowa, a stąd 13 VI do KL Auschwitz (nr obo-
zowy 39503). Tam też 16 VIII 1942 został stracony. [ZKRPiBWP NS, L 9/182]

LIANA JAN, ur. ok. 1920; strz. W czasie działań wojennych d-ca drużyny w 4 k. ON 
„Gorlice”. Jego dalsze losy są nieznane. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

LIANA LUDWIK, ur. 30 VII 1910, Libusza, pow. gorlicki, s. Stanisława i Katarzyny 
Dyląg; kpr. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933. Związek małżeński zawarł  
16 XI 1935 z Anną Świerz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front 
do Małastowa. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli niem. Przebywał w stalagach. 
Zm. 14 IV 1987 i spoczywa na cmentarzu w Libuszy. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Materiały; baza danych 
straty.pl za kartoteką jeniecką PCK (sygn.. 20398) podaje przydział do 53 pp]

LIANA STANISŁAW, ur. 3 VIII 1907, Strzeszyn, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Apolonii 
Haberek; strz. rez. rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu VIII B Teschen (nr jeńca 7208), gdzie zaginął. [SPGorl., Ns I 171/58; baza danych 
straty.pl podaje datę ur. 8 III 1907 i przydział do 53 pp]

LIBER ANTONI, pochodził z Biegonic, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. 
Innych danych brak.

LIBER JAKUB, ur. 24 VII 1900, Podrzecze, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Małgo-
rzaty Leśniak; strz. rez., szewc. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, rozpoczął praktykę  
w warsztacie szewskim, równocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej. Z chwilą odzyskania 
niepodległości przez Polskę, wstąpił do WP, otrzymując przydział do 1 psp. Był uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 podczas której został dwukrotnie ranny. Przebywał w szpi-
talu w Jarosławiu, a następnie w Krakowie, który opuścił pod koniec XII 1920, udając się na 
urlop zdrowotny. Po jego zakończeniu powrócił w I 1921 w szeregi wojska, skąd w następnym 
przeszedł do rez. W 1924 zawarł zw. małż i pracował w wyuczonym zawodzie. W 1935 wstąpił 
do SL, którego był aktywnym działaczem. Zmob. 30 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front pod Krynicę. Podczas walk dostał się 20 IX pod Toporowem do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 15 I 1940 wywieziono go do przymusowych 
prac w Rzeszy. Do kraju powrócił 10 V 1945, po czym powtórnie zawarł zw. małż. Rok później 
był z-cą sołtysa w swojej miejscowości. Od 1948 pracował jako szewc w punkcie usługowym 
w Krynicy, skąd w 1966 odszedł na emeryturę. Zm. 25 XII 1981 i spoczywa na cmentarzu  
w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, L 258/102]

LIBERMAN CHASKAL, ur. 4 VII 1903, Grybów, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Zacisze 5, żonaty, miał 2 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
k. wartowniczej. W czasie likwidacji getta żydowskiego wywieziony w nieznanym kierunku. 
Jego dalsze dzieje są nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257]

LICHAJ PIOTR, ur. 26 IV 1914, Bańska, pow. nowotarski, s. Alojzego i Zofii; strz. rez.,
rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 5 III 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył 14 III 
1938. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył 
na front do Krakowa. Podczas wrześniowych walk dostał się w Kutach do niewoli niem. Po 
ucieczce z obozu przejściowego powrócił do domu. Podczas okupacji pracował jako robotnik 
rolny u Andrzeja Smalca w Leśnicy. Po jej zakończeniu zatrudniano go dorywczo przy różnych 
pracach do 1980. Zm. w X 1998. [ZKRPiBWP NS, L 329/269]

LICHOŃ FRANCISZEK JÓZEF, ur. 7 II 1909, Kokuszka, pow. nowosądecki, s. Sta-
nisława i Walerii; st. strz. rez., rolnik. Służbę wojskowa pełnił w latach 1930-1931 w 6 pal  
w Krakowie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Krynicę. Podczas 
wrześniowych walk o Lwów, po rozbiciu oddziału, powrócił do domu. Tu włączył się w dzia-
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łalność kurierską na odcinku Piwniczna–Pilhov (Słowacja), gdzie się ukrywał. Stamtąd też 
robił wypady do Polski. W 1942 wstąpił w szeregi AK z przydziałem do placówki w Długołęce. 
Od 1944 przebywał na stałe w 9 k. 1 psp AK, dowodzonej przez Juliana Zubka pseud. „Tatar”. 
Odzn. Krzyżem Partyzanckim i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w VIII 
1995 i spoczywa na cmentarzu w Łabowej. [ZKRPiBWP NS, L 94/227]

LICHOŃ JAN, ur. 17 XII 1901, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, tam zam. 
(nr domu 62), s. Klemensa i Magdaleny Grybel, żonaty z Zofią Romankow, miał 5 dzieci; szer., 
rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę. W czasie działań wojennych poległ 8 IX w nieznanych okolicznościach w okolicach 
Ustrzyk Dolnych. [SGGrybów, A 6/45]

LICHOŃ JÓZEF, ur. 16 III 1907, Siołkowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Magdaleny 
Skraby; plut. rez., robotnik. Jego ojciec poległ jako żołn. austriacki podczas I wojny światowej 
w Staszkówce k. Gorlic. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pozostał przy mat-
ce, pomagając jej w gospodarstwie. Jednak wobec panującej w domu biedy, zmuszony był po  
2 latach pójść do pracy u zamożnych gospodarzy. Powołany w 1928 do służby wojskowej i skie-
rowany do szkoły podoficerskiej. Po jej zakończeniu został d-cą drużyny i w takim charakterze 
przeszedł w 1930 do rez. W 1934 zawarł zw. małż z Marią Dubiel. W okresie międzywojennym 
6-krotnie uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych, w tym w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na wojnę. Podczas walk dostał się w Gródku Jagiellońskim 
do niewoli niem., z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. Przez okres okupacji był ko-
mendantem OSP w Siołkowej. Po jej zakończeniu objął połemkowskie gospodarstwo rolne we 
Florynce. Tam też po 6-letnim gospodarowaniu uległ ciężkiemu wypadkowi i został przewie-
ziony do nowosądeckiego szpitala. Leczenie trwało 3 lata, ale gospodarstwa nie mogłem przejąć, 
bowiem zostało ono wcielone do Spółdzielni Produkcyjnej. W tej sytuacji powrócił do Siołkowej, 
pracując jako stróż na terenie Grybowa, Nowego Sącza i Krynicy. W 1970 odszedł na rentę in-
walidzką. Zm. w VI 1992 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, L 269/186]

LICHOŃ STANISŁAW, pochodził z Krużlowej Wyżnej, pow. nowosądecki; strz., rolnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. W czasie powrotu do domu po kapitulacji WP, został zamordowany przez nacjo-
nalistów ukraińskich. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 36]

LICHOŃ WŁADYSŁAW, ur. 16 VI 1913, Barcice, pow. nowosądecki, s. Jana i Zo-
fii Pierzgi, kawaler; st. strz. rez. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przerwał naukę  
z powodu trudnych warunków rodzinnych i oddany został do terminu w zakładzie szewskim. 
Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, z której 1 XI 1935 został zwolniony w wy-
niku reklamacji rodziców. Zawezwany jesienią 1938 na ćwiczenia wojskowe do macierzystej 
jednostki, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front pod Wieliczkę. Po rozproszeniu pułku, 
przedostał się na Lubelszczyznę, tam podczas walk pod Łosińcem został zraniony odłamkiem 
art. w klatkę piersiową który mam w sobie do dzisiaj. Po raz drugi zostałem ranny tego samego 
dnia kulą karabinową w lewy bok. Wtedy upadłem na ziemię nieprzytomny. Oddechu złapać 
nie mogłem, krew lała się ustami, a lewa ręka jakby odcięta. Miałem więc przestrzelone płuco  
i gałązkę nerwów od serca. Dostałem się więc wtedy do szpitala do Józefowa. Po czterech dniach 
pobytu w tymczasowym szpitalu odwieziono mnie do Tarnogrodu, a następnie do Lwowa, gdzie 
przebywałem dłuższy czas. Później odwieziono mnie do Krakowa, ze względu na specjalne lecze-
nie. Po trzech miesiącach pobytu w szpitalu powróciłem do domu jeszcze jako chory. Nie byłem 
wtedy zdolny do wykonywania żadnej pracy. W wyniku rehabilitacji odzyskał wład w ręce, lecz 
żadnej pracy zarobkowej nie mógł podjąć z powodu owych ran. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II 1997 i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP NS,  
L 217; APK, UW II, ZI 283; świadek Franciszka Kuliga]
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LICHTBLAU LEIB, ur. 17 IX 1905, Nowy Sącz, tam zam., ul. Żywiecka 21, żonaty, miał 
2 dzieci; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony prawdopodobnie do k. war-
towniczej. W czasie działań wojennych w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli. 
Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257]

LIGAS ANTONI, ur. 4 VI 1912, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzyny 
Jachimiak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 11 IV 1934 do służby wojskowej w 7 ks 4 psp  
w Cieszynie, a następnie w plutonie pionierów, skąd 18 IX 1935 przeszedł do rez. Zawezwany 
w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 
plutonu pionierów 4 ks 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas wrze-
śniowych walk po rozbiciu oddziału przekroczyłem 18 września w dolinie Wygoda wraz z grupą 
żołnierzy granicę węgierską. Po dwudniowym pobycie na Węgrzech wróciliśmy małą grupką do 
Polski. Przemarsz do Tylmanowej trwał osiem dni przez Cisną, Duklę, Jasło, Grybów, przy czym 
w pierwszej fazie posuwaliśmy się jedynie w nocy omijając osady z uwagi na Ukraińców. W cza-
sie okupacji współpracował z partyzantką zarówno polską jak i sow. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. W latach 1960-1966 był radnym GRN. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. w V 1989 i spoczywa na cmentarzu w Tylmanowej. [ZKRPiBWP NS, L 96/133; 
Książeczka wojskowa nr C 0781226; świadek Macieja Noworolnika]

LIGENZOWSKI LUDWIK, ur. 16.10.1907, w Szalowa, pow. gorlicki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego dalsze koleje losu są 
nieznane. Zm. 22 X 1973 i spoczywa na cmentarzu w Szalowej.

LIGNAR LUDWIK, ur. 8 VIII 1908, Biecz-Horta, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Tekli; strz. 
rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice, z którym wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 
20, poz. 468]

LIGNAR WŁADYSŁAW, ur. 14 V 1907, Biecz, pow. gorlicki, s. Nikodema i Marii Kę-
dzior; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 6 psp w Stryju, 
którą zakończył we IX 1930. Rok później zawarł zw. małż z Anną Kozioł, z którą miał 5 dzieci. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk 
w Gródku Jagiellońskim ranny w nogę, dostał się do niewoli niem. Przewieziony do obozu 
przejściowego w Gorlicach, skąd zbiegł w XI 1939, po czym powrócił do domu. Całe życie 
pracował na roli. Pochowany na cmentarzu w Bieczu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Akta osobowe podopiecznych, t. 2]

LIMANÓWKA STANISŁAW, ur. 6 IV 1912, Wilkowisko, pow. limanowski, s. Marcina 
i Agaty Piwowarczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej  
w 3 ks 4 psp w Cieszynie, skąd 4 miesiące później przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały” na 
stanowisko telefonisty. Do rez. przeszedł 16 IV 1936. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front pod Grybów, jako telefonista. Podczas walk dostał się pod Sądową Wisznią 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd pod koniec X 1939 zbiegł 
i powrócił do domu. W okresie okupacji trudnił się rolnictwem. W V 1940 wstąpił do ROCh, 
gdzie służył pod pseud. „Rybak”. Na polecenie swoich dowódców zorganizował i przeszkolił 
16-osobowy oddział zdolny do akcji bojowych, którego był d-cą. Brał udział w akcjach sa-
botażowych, jak również rekwirowaniu mleka w niem. zlewniach, a także bydła zabranego 
przez okupanta. Uczestniczył w rozbrojeniu wart przy moście kolejowym w Dobrej, wypadzie 
na pociąg niem. oraz w ochronie i zabezpieczaniu zrzutów dla partyzantów. Po zakończeniu 
okupacji przez pół roku służył w organach MO, lecz w skutek podeszłego wieku rodziców, 
przejął ich gospodarstwo i tam pracował. W 1956 zorganizował OSP w Wilkowisku, której 
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był wieloletnim naczelnikiem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
w V 1991. [ZKRPiBWP NS, L 108/163; Książeczka wojskowa nr 0766964]

LINDER JAN, ur. 18 VIII 1908, Łącko, pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Nowy Sącz”. Innych danych brak. [Świadek Stanisława Pyrdoła; APNS, Komatancci Łącko, t. 50]

LIPINSKI STANISŁAW, ur. 18 II 1914, Tropie, pow. nowosądecki, s. Józefa i Franciszki 
Wolak; kpr. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyjechał ze swojej miejscowości  
w poszukiwaniu pracy. Powołany 3 III 1937 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły 
podoficerskiej. Po jej ukończeniu, w stopniu st. strz. został 2 X 1937 instruktorem. Mianowany 
1 XI 1939 kpr., po czym przeszedł do rez. Zawezwany 1 III 1939 na 10-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce jako d-ca drużyny. Ponownie znalazł się  
w swojej jednostce 12 VI, tym razem na okres 4 tygodni. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa-Kobierzyna, jako 
d-ca drużyny. Po krótkim czasie wyruszyłem z oddziałem na Wzgórza Krzesławickie i stamtąd 
wyruszyłem w niewiadomym mi kierunku. Po dojściu na miejsce przenieśli nas do zapasowej za-
łogi ciężkich dział, wraz z 30 żołnierzami i obstawiliśmy się koło Sanu na stanowiskach. Zapadła 
noc, byliśmy gwałtownie ostrzelani przez Niemców i rozbici. Druga walkę stoczyliśmy w Janowie, 
a trzecią w Kolanówce Lubelskiej, gdzie zostaliśmy rozbici i zabrani do niewoli. Prowadzona nas 
i transportowano jako jeńców do Wadowic, gdzie zostaliśmy uwięzieni. Tu sortowano jeńców na 
zdrowych, których wywieziono do Rzeszy i na chorych, którym zwrócono wolność. Powróciłem 
do domu 5 XII 1939. W 1940 otrzymał po rodzicach część majątku, na którym gospodarował. 
Równocześnie od 1942 pracował jako cieśla. Aresztowany bezpodstawnie w 1941 przez Niem-
ców pod zarzutem współpracy z partyzantką i osadzony w sądeckim więzieniu, które opuścił 
po 3 tygodniach, wobec braku dowodów winy. Odzn, medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 28 XI 1990 i spoczywa na cmentarzu w Tropiu. [ZKRPiBWP NS, 113/154]

LIPTAK ANTONI, ur. 21 XII 1909, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Antoniego i Marii 
Leśniak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Ujanowicach, pozostawał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1931 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył po 18 miesiącach. Po przejściu do rez. pracował na roli, a także wstąpił do SL. 
Zmob. 25 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front w kierunku Wieliczki. W czasie transportu w Płaszowie, samoloty niemieckie zrzuciły 
bomby na nasz transport i wojsko polskie zmuszone było opuścić wagony i wyruszyliśmy w stronę 
Bochni. Ja byłem w drużynie którą prowadził Józef Gruca. W Bochni zostaliśmy zaatakowani 
przez czołgi i wyparci w kierunku Tarnowa, gdzie zgrupowane nasze wojsko stawiało częściowy 
opór siłom nieprzyjacielskim. Jednak pod naporem czołgów niemieckich, zmuszeni zostaliśmy 
opuścić zajęte stanowiska i wycofać się w stronę Łańcuta. Koło Zamieścia [Zmościa? – przyp. 
red.] było ostatnie starcie z Niemcami, gdzie zostaliśmy ostrzelani przez czołgi i artylerię, oraz 
nieprzyjacielskie samoloty i tam zostałem ranny w rękę. Następnie zabrano mnie do obozu przej-
ściowego w Łańcucie. Tam też załadowano nas wagony kolejowe i transportowano do Niemiec. 
Koło Krakowa, w czasie postoju transportu zbiegłem i w październiku 1939 powróciłem do domu. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W 1943 wstąpił do BCh. Po zakończeniu okupacji był 
podsołtysem w Kobyłczynie, a następnie w latach 1961-1966 prezesem SCh. Zm. 26 VIII 1990 
i spoczywa na cmentarzu w Kobyłczynie. [ZKRPiBWP NS, L 116/152]

LIPTAK JAN, plut. podchor. W czasie wrześniowych walk d-ca 2 plutonu 2 kckm  
w 1 psp, podczas walk przekroczył granicę węgierską. Osadzony w obozie jenieckim, skąd 
zbiegł i przedostał się na Bliski Wschód. Służył w 3 b. ckm 3 DSK, gdzie dosłużył się stopnia 
por. Innych danych brak.

LIS JAKUB, ur. 25 VII 1911, Kanina, pow. limanowski, s. Jana i Zofii Hanzel; strz. rez.,
rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 14 III 1934 do służby wojskowej, którą pełnił do 23 VIII 1935. 
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Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w Różance. Rok później 
ponownie znalazł się szeregach wojska, tym razem w 1 psp, gdzie brał udział w operacji „Zaol-
zie”. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front pod Grybów. Podczas wrześnio-
wych walk pod Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. W czasie konwojowania jeńców do 
obozu przejściowego zbiegł, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji trudnił się rol-
nictwem. Po jej zakończeniu został wybrany sołtysem. W latach 1956-1960 był pracownikiem 
umysłowym w GRN w Wysokiem. Począwszy od 1962 został pracownikiem przedsiębiorstwa 
budownictwa w Łososinie Górnej jako stolarz, skąd 3 lata później odszedł na rentę inwalidzką. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 28 I 1984 i spoczywa na cmentarzu 
w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, L 119/66]

LIS JAN, ur. 4 VII 1905, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Piotra i Zofii Wójcik; strz.
rez., robotnik. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, po czym od 1920 pracował w biegonickiej 
cegielni. Powołany 2 X 1926 do służby wojskowej, którą zakończył 2 XI 1928. Po przejściu do 
rez., kontynuował uprzednio wykonywaną pracę. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 
ktab, z którą wyruszył na front do Bielska. Po jej rozbiciu wycofywał się w kierunku wschodnim, 
dostając się w Stanisławowie do niewoli sow. Po rozbrojeniu odzyskał wolność, po czym skie-
rował się w stronę domu. Zatrzymany podczas drogi przez Niemców i wywieziony do stalagu  
II D Stargard. Przeniesiony w IV 1940 do stalagu V B Villingen, skąd po zwolnieniu w XII 1940 
i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, skierowano go do prac rolnych u Franza Waltera  
w miejscowości Kappel k. Fryburga. Podczas ich wykonywania poważnie zachorował (dwukrot-
ny pobyt w szpitalu), po czym 26 IV 1941 został odesłany do domu. Przez okres okupacji, a także 
w latach następnych pracował w biegonickiej cegielni. Stamtąd też w 1965 odszedł na emeryturę. 
Zm. 20 III 1989 i spoczywa na cmentarzu w Biegonicach. [ZKRPiBWP NS, L 120/123]

LIS MICHAŁ, ur. 31 X 1910, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Jana i Marii Szumilas; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, Pomaga-
jąc im w gospodarstwie. W 1930 zawarł zw. małż. Powołany 30 X 1931 do służby wojskowej  
w 3 ks 1 psp, skąd 21 III 1932 przeniesiono go do plutonu pionierów 3 b. KOP „Hoszcza”. Do 
rez. przeszedł 20 IX 1933, po czym powrócił do pracy na roli. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 k. bON 
„Limanowa”, z którą wyruszył na front pod Krościenko n. Dunajcem. Podczas walk pod Jasłem 
dostał się do niewoli niem. W czasie konwojowania jeńców do obozu przejściowego zbiegł, po 
czym powrócił do domu. 12 X 1941 po zaprzysiężeniu przez d-cę plutonu Franciszka Ociepkę 
pseud. „Lipa”, został żołn. BCh, przyjmując pseud. „Szczepko”. Później był w oddziale Wojciecha 
Dębskiego pseud. „Bicz”. Z bronią w ręku walczył w Przyszowej, gdzie odbito zarekwirowane 
bydło. W XI 1944 brał udział w potyczce z oddziałem niem. na Wysokiem. Przez całe życie był 
rolnikiem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 V 1981 i spoczywa na 
cmentarzu w Siekierczynie. [ZKRPiBWP NS, L 124/61; Książeczka wojskowa nr C 0767062]

LIS WŁADYSŁAW, ur. w 1905, zam. w Krynicy-Wsi, żonaty od 24 XI 1927 z Michali-
ną Żyłacz, miał 2 dzieci; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach 
do niewoli niem. Osadzony w którymś ze stalagów, gdzie w 1942 podczas wykonywania prac 
miał ciężki wypadek. Po podleczeniu został zwolniony z obozu, po czym powrócił do domu. 
[SPNS, Ns 697/55]

LISKIEWICZ MICHAŁ, ur. 19 XII 1899, Stryj, zam. w Nowym Sączu, ul. Sienkiewi- 
cza 24, s. Grzegorza i Barbary, ż. Maria Fedek, miał 1 dziecko; plut. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przydzielony prawdopodobnie do k. wartowniczej. Podczas walk w nieznanych 
okolicznościach przekroczył granicę węgierską. Był internowany. Innych danych brak. [APNS, 
AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1258; APŚM, Spis wiernych]

LISOWSKI JÓZEF, ur. 30 V 1914, Czaczów, pow. nowosądecki, tam zam. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w okolicach 
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Stanisławowa do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, a następnie Starobielsk, 
skąd w XI 1939 przewieziono go do Brześcia Litewskiego i w drodze wymiany jeńców przeka-
zano stronie niem. Umieszczony w stalagu XII A Limburg, gdzie spędził wojnę. [Świadek Ludwika 
Brotonia i Wojciecha Ziai]

LISOWSKI MACIEJ pseud. WITKA, ur. 25 II 1918, Szalowa, pow. gorlicki, s. Agaty. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Zm. 25 III 1999 
i spoczywa na cmentarzu w Szalowej. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Hajduka; świadek Ta-
deusza Śliwy]

LISZKA ANTONI, ur. 29 III 1910, Porąbka, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Myszy; st. 
strz. rez., kolejarz. Służbę wojskową pełnił od 12 XI 1933 do 15 XI 1935 w 4 b. KOP „Dederka-
ły”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Podczas walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem, z której nie-
bawem zbiegł i powrócił do domu. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 
do stopnia ppor. rez. Zm. 22 VI 2002 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP, L292/]

LITWA JÓZEF, ur. 4 IV 1907, Stadła, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Anny Oleksy; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 14 IX 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
22 III 1932. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowany wraz z nadwyżkami 
kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wcielony do powstającego 
b. obsadzającego Dniestr na linii Żurawno–Żydaczów. Po wkroczeniu wojsk sow. na tereny 
polskie, zgodnie z rozkazem wycofywał się w kierunku południowej granicy kraju. W drodze 
dostał się w 22 IX w Stanisławowie do niewoli sow. Osadzony w obozie Monasterzyska, skąd 
w XI 1939 w drodze wymiany jeńców przekazano go Niemcom. Umieszczony w stalagu XIII 
A Nürnberg (nr jeńca 25258), skąd po zwolnieniu, został przekazany 6 VII 1940 do dyspozycji 
urzędu pracy w Schwandorfie. W skutek przewlekłej choroby nerek, jakiej nabawił się w obo-
zie w II 1943 otrzymał zwolnienie z przymusowych prac rolnych, po czym powrócił do domu. 
7 miesięcy później wstąpił w szeregi BCh, z przydziałem do łukowickiej placówki „Skiełka”, 
gdzie działał pod pseud. „Czarny”. Po zakończeniu wojny zawarł zw. małż w 1945 i wspólnie 
z ż. do końca życia gospodarował na roli. Zm. 29 VII 1982. [ZKRPiBWP NS L 146/53; Książeczka 
wojskowa nr A 125104]

LITWIAK JAN, ur. 9 XII 1911, Jabłonka, pow. nowotarski, tam zam., s. Jana; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front do Krynicy. Podczas walk poległ 
w jej okolicach. [MP, 121/47]

LIZOŃ ALEKSANDER, ur. 27 II 1910, Jazowsko, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Wazów 9, żonaty; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk dostał się do niewoli. Osadzony w stalagu XIII A (nr jeńca 14064), zwolniony  
2 VII 1940 do dyspozycji urzędu pracy Regensburg, z przeznaczeniem do pracy przymusowej. 
Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1257; baza danych straty.pl]

LIZOŃ FRANCISZEK, ur. w 1914, Obidza, pow. nowosądecki, s. Jana i Salomei; strz., 
rolnik. We IX 1939 żołn. 9 ks 1 psp. Podczas walk ranny w pierwszych dniach wojny i umiesz-
czony w gorlickim szpitalu. Wobec zbliżającego się frontu, ewakuowany 5 IX do Jasła, a na-
stępnie dalej na wschód. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista...Gorlice, poz. 60, Jasło poz. 
42 i 122]

LIZOŃ WINCENTY, ur. 23 III 1903, Piątkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Dycha-
ły; strz. rez., wyrobnik. Od 26 XI 1930 żonaty z Anną Oleksy, miał 3 dzieci; strz. rez., wyrobnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Świadek 
śmierci Stanisława Szczeciny. Jego dalsze losy są nieznane. [SONS, T 5/43; APŚM, Spis wiernych]

LIZOŃ WŁADYSŁAW, ur. 27 VI 1912, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Piotra i Anny 
Kowalczyk; strz. rez., mechanik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagał rodzicom  
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w gospodarstwie. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po  
4 miesiącach przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przybyciu na miejsce został skie-
rowany na kurs sanitarny, po ukończeniu którego, jako sanitariusz otrzymał przydział do  
2 k. granicznej „Bykowce”. Do rez. przeszedł 20 III 1936 i podjął pracę portiera. Zawezwany  
15 VIII 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. 
21 VI 1939 zawarł zw. małż z Marią Zachwieją. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wy-
ruszył na front, jako d-ca patrolu sanitarnego. Podczas walk dostał się w Libuszy do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, a następnie Nowy Sącz, skąd po 2 tygodniach 
przetransportowano 1800 żołnierzy do Muszyny. W drodze do Muszyny, gdyśmy odpoczywali koło 
Rytra nad Popradem udało mi się zbiec i 25 września powróciłem do domu. W okresie okupacji 
był listonoszem. Po jej zakończeniu przez 2 lata pracował w elektrowni, a następnie od 1948  
w szczawnickich warsztatach PKS. Stamtąd też w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. 24 VI 1994  
i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, L 260/203; AKZK Szczawnica, t. 1, k 311-313]

LOHSE ZBIGNIEW, ur. 7 III 1920, Tłumacz, woj. Stanisławów; strz. z cenzusem. Spor-
towiec KS KPW „Sandecja”. We IX 1939 ochotniczo wstąpił w szeregi 1 psp, skąd wraz z inny-
mi maturzystami skierowany został do OZ Brzeżany. W czasie przemarszu wojsk w stronę gra-
nicy węgierskiej jego oddział został zaatakowany przez wojska sow. w Tłumaczu. Szczęśliwie 
uniknął niewoli, po czym 2 X 1939 powrócił do Nowego Sącza. Tu związał się z powstającym 
podziemiem. Był kurierem, używając pseud. „Łupiński”, oraz organizował terenowe punkty 
oparcia dla uciekinierów oraz kurierów. Jako łącznik kursował głównie szlakiem krynicko-
-tylickim oraz sanockim. Wobec groźby aresztowania przeszedł 26 XII 1940 do Budapesztu, 
gdzie zgłosił się w biurze werbunkowym naszej ambasady. Skierowany do obozu przejściowe-
go Kadarkút, który w I 1941 opuścił i przez Jugosławię, Grecję i Turcję dotarł do SBSK (późn. 
3 BSK i 3 DSK). Razem z nią brał udział w kampanii afrykańskiej i włoskiej. W czasie walk 
pod Monte Cassino został ciężko ranny i w bardzo ciężkim stanie przewieziony do Wielkiej 
Brytanii. Tu po kilku skomplikowanych operacjach udało się uratować jego życie. Niezdolny 
do pracy, mieszkał w angielskiej miejscowości Bury, utrzymując się z renty inwalidzkiej. 

LOREK JAN, pochodził z Trzetrzewiny; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił  
w k. honorowej WP w Warszawie. Zmob. w VIII 1939 r, do 1 psp, po czym wszelki ślad po nim 
zaginął. [Relacja Józefa Lorka]

LOREK JÓZEF, ur. 31 VIII 1914, Gostwica, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii Zwo-
lińskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył 15 XII 1938. Po przejściu do rez. powrócił do pracy przy rodzicach. Zmob. 25 VIII 
1939 do macierzystej jednostki, i przekazany do samodzielnej kckm, z którą wyruszył na front 
razem z 3 drużyną. Po dojściu do Skoczowa brał udział po raz pierwszy w walkach, a następ-
nie jego wojenny szlak biegł przez Kalwarię, Radom, Janów Lubelski, gdzie z rozbitków róż-
nych jednostek sformowano nowy oddział i skierowano do Biłgoraja. Tam dostał się do nie-
woli niem. Osadzony 15 IX w obozie przejściowym Jarosław, skąd wywieziono go do stalagu  
IV A Hohnstein (nr jeńca 8025), a następnie przeniesiony do stalagu IV E Altenburg, gdzie od-
zyskał wolność. Po powrocie z niewoli zawarł w 1946 związek małżeński. Przez całe życie był 
rolnikiem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 17 VII 1985 i spoczywa 
na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, L 159/86; SGSS, A 343/37]

LUBECKI JÓZEF, ur. 7 VII 1912, Słopnice, pow. limanowski, s. Wojciecha i Anny Florek; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1934 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, 
którą zakończył 16 VIII 1936. Po przejściu do rez. pracował na roli. 18 II 1938 zawarł zw. 
małż. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca 
jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk pod Przemyślem lekko ranny w nogę, dostał się do 
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niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd przewieziono go do Nowego 
Sącza i umieszczono w szpitalu. Po wyleczeniu otrzymał skierowanie do przymusowej pracy  
w kolejnictwie, z której w VI 1942 został zwolniony. Po powrocie do domu uprawiał ziemię. Za 
niedostarczenie nakazanej ilości mleka, osadzony został w 1943 na okres 6 tygodni w sądec-
kim obozie pracy. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, L 310/197]

LUBERDA STANISŁAW, ur. 17 II 1914, Rabka-Ponice, pow. nowotarski, s. Sebastiana 
i Magdaleny Świder; strz. rez., elektromonter. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 16 lat rozpoczął pracę w Zakładzie 
Kąpielowym w Rabce. Powołany 17 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, z której odszedł  
15 VIII 1938, po uwzględnieniu reklamacji rodziców. Powołany jesienią 1938 do macierzystej 
jednostki, z którą brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i skierowa-
ny do wzmocnienia granicy w rejonie Muszyny. Podczas walk dostał się 10 IX w Krośnie do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, z którego zbiegł i 15 X 1939 powrócił do 
domu. Pod koniec XI 1939 zawarł zw. małż, po czym rozpoczął pracę w Zakładzie Kąpielowym 
w Rabce, jako uczeń elektromontera. Po zakończeniu okupacji był zatrudniony w Zakładzie 
Energetycznym Rabka, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. Zm. 6 II 1999 i spoczywa na cmen-
tarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, L 219/298]

LUBIENIECKI MICHAŁ, ur. 20 VIII 1896, Budei, pow. bałcki, gubernia podolska, s. Jo-
achima i Franciszki; przodownik SG. Począwszy od 1930 r, był d-cą placówki Straży Granicz-
nej w Krościenku n. Dunajcem. Po zajęciu Czechosłowacji, został przeniesiony na placówkę 
do Leśnicy i począwszy od 28 VIII 1939 zamieszkał w Nowym Targu. Z chwilą wybuchu wojny 
pod presją niem. natarcia, wycofał się górami do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku 
wschodnim. 14 IX w przerwie walk o Rawę Ruską, niespodziewanie na odpoczywający jego 
oddział uderzyli Niemcy. Doszło do nierównej walki zakończonej koniecznością wycofania 
się otwartą przestrzenią szerokości około 1,5 km. Gdy realizowali owo zadanie, na polskich 
żołnierzy posypał się zmasowany ogień z nieprzyjacielskich km i czołgów. Powszechnie uwa-
żano że wśród licznej rzeszy poległych wówczas żołnierzy był również i on. Wspominają o tym 
świadkowie: Władysław Tarnowski i Andrzej Kaszowski, którzy go już później nie widzieli. 
Jednak jak się okazuje, jego losy potoczyły się innym torem. Prawdopodobnie wskutek odnie-
sionych ran odwieziono do szpitala we Lwowie, gdzie wraz z całą załogą dostał się do niewoli 
sow. Osadzony w obozie NKWG Ostaszków, skąd w IV 1940 został wywieziony do Tweru  
i tam rozstrzelany. [SGNT, NsIV 23/59; Indeks osób represjonowanych Ośrodek Karta, poz. 11248]

LUPA IGNACY, ur. 5 IV 1908, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Małgorzaty 
Kumor; strz. rez. Służbę wojskowa pełnił od 1 X 1929 do 11 X 1931 w KOP-ie. Zmob. 1 IX 
1939 do 1 psp, w szeregach którego walczył do 15 IX. Zm. 3 II 1979 i spoczywa na cmentarzu 
w Nowym Sączu-Helenie. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, Lp 50]

LUPA WŁADYSŁAW, ur. w 1903, Witowice Dolne, pow. nowosądecki, s. Szymona  
i Anny Musiał; strz. rez., robotnik. Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, w szeregach którego wymaszerował na wojnę pod 
Hutę k. Krynicy. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu 
oddziału powrócił do domu. Zm. w 1993 i spoczywa na cmentarzu w Tropiu. [Relacja Jana Lupy]

LURA, imię nieznane, kpr., bokser WKS Nowy Sącz. Powołany do służby wojskowej  
w III 1938, a w 1939 skierowany do szkoły podoficerskiej. Dał się poznać jako dobry bokser, 
reprezentujący barwy WKS Nowy Sącz. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył z pułkiem na front. 
Jego dalsze losy są nieznane. [„Głos Podhala”, nr 16 z 17 IV 1938, s. 6]

LUSTGARTEN MAJER, ur. 3 III 1910, Ujanowice, pow. limanowski, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Kochanowskiego 14, żonaty; kpr. podchor. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
prawdopodobnie do k. wartowniczej. Jego dalsze dzieje są nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszuki-
wani żołnierze, s. 1258]
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ŁABADA JAN, zam. w Nowym Saczu; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do bw. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach za Medyką do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd miał być wywiezio-
ny do Rzeszy. Innych danych brak. [Świadek Jana Mąki]

ŁABUŚ STEFAN, ur. 2 XII 1912, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Justyny; strz. 
rez., kolejarz. Powołany 1 XI 1934 do służby wojskowej w 4 psp, którą kontynuował do 2 XI 
1936 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez., w ramach których brał 
udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 7 VIII 1939 do 3 ks 1 psp i skierowany do wznoszenia 
umocnień na Hucie k. Krynicy. Podczas walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd zbiegł i powrócił do domu. Zm. w I 1993  
i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, Ł 96/86]

ŁABUZ ANDRZEJ, ur. 11 VII 1916, Kasina Wielka, pow. limanowski, s. Józefa i Małgo-
rzaty Bukowiec. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. W wieku 13 lat zm. mu matka i zmu-
szony był pracować u zamożnych gospodarzy. Powołany 18 III 1938 do służby wojskowej  
w 1 ks 1 psp, skąd po okresie rekruckim, przeszedł do plutonu kolarzy w k. zwiadowców. Po 
powtórnej przysiędze III batalion wyruszył z Nowego Sącza do Kwiatonia za Uściem Ruskim. 
Stamtąd musieliśmy się wycofać w kierunku Jasła, Krosna pod Przemyśl. Tam też Niemcy nas 
rozbili. Dowódca plutonu por. Paluch oznajmił nam żeśmy zostali rozbici, więc przyłączyłem 
się do spotkanego oddziału i brałem udział w bitwie w Sądowej Wiszni, gdzie nas Niemcy roz-
bili kompletnie. Z grupką wojska udałem się pod Lwów do Gródka Jagiellońskiego. Osadnicy 
którzy tam zamieszkiwali mówili, że nie ma po co dalej iść, bo Ukraińcy mordują polskich żoł-
nierzy. W grupie kilkunastu żołnierzy przedostaliśmy się w okolice Mościsk, gdzie zostaliśmy 
rozbrojeni i wzięci do niewoli. Tam przez Niemców byliśmy torturowani. W tym czasie przy-
jechali ich oficerowie zaprzestano nas bić. Na drugi dzień w sumie około 2000 pogoniono nas 
do więzienia w Przemyślu. W dniu w którym przybyliśmy do Przemyśla zauważyłem że moich 
dowódców wywieźli samochodami. Po kilku dniach dostałem się do kuchni sanitarnej koło 
Sanu. Tam też po pewnym czasie dowiedziałem się, że cywile udają się w kierunku Krosna  
i Jasła, więc przyłączyłem się do nich. W okolicach Gorlic miałem znajomych i tam się zatrzy-
małem. W 1940 zawarł zw. małż i pracował w rolnictwie. Równocześnie należał do oddziału 
partyzanckiego BCh Władysława Majocha. Po zakończeniu okupacji pracował jako murarz. 
Ze względu na stan zdrowia w 1964 został pracownikiem straży przemysłowej w rafinerii
„Glimar”, skąd w 1981 odszedł na emeryturę. Zm. 21 VIII 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Łużnej. [ZKRPiBWP NS, Ł 3/126]

ŁACHODA (ŁACHORA?) MIROSŁAW, ur. w 1913, zam. w Krynicy, pow. nowosądec-
ki; szer. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk 
postrzelony w lewe przedramię. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 w Przemyślu, skąd 
29 IX 1939 wywieziono go do stalagu. [APK. PCK 19. Lista... szpital Przemyśl, poz. 1853]

ŁACIAK JÓZEF zw. „WAKA”, ur. 3 III 1911, Chyżne, pow. nowotarski, s. Stefana i Wero-
niki Hubiak; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej, którą zakończył 
we IX 1936. Po przejściu do rez. trzykrotnie powoływano go na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nie-
znanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu i skierowany do niewolniczej 
pracy na roli. Po zakończeniu wojny 18 VI 1945 powrócił do kraju. 3 lata później zawarł zw. 
małż i podjął pracę przy budowie drogi na odcinku Zabornia–Chyżne. W 1959 przeszedł do 
Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krakowie, gdzie był zatrudniony do 1964. 
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Następnie był robotnikiem w Nadleśnictwie Orawa w Zubrzycy Górnej, skąd w 1970 odszedł 
na emeryturę. Zm. w IV kwartale 1999. [ZKRPiBWP NS, Ł 98/129]

ŁAGOSZ FRANCISZEK, ur. 11 XII 1908, Bartkowa, pow. nowosądecki, s. Feliksa i Kata-
rzyny Łukasik, żonaty, miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową odbywał w latach 1929-
-1931 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę. Podczas walk o Lwów ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w tamtej-
szym szpitalu, skąd w X 1939 został wywieziony do stalagu III A Luckenwalde. Następnie prze-
bywał w stalagu V E Mühlhausen, skąd 3 VI 1941 został zwolniony, po czym powrócił do domu. 
Zm. 26 XII 1960 w Nowym Sączu i spoczywa na cmentarzu w Podolu. [ZKRPiBWP NS, Łp 28]

ŁAPANOWSKI STANISŁAW ZYGMUNT, ur. 17 III 1912, Krynica, pow. nowosądec-
ki, s. Stanisława i Michaliny Reczyńskiej; strz. rez., ogrodnik. Po ukończeniu nowosądeckie-
go gimnazjum pracował z ojcem w ogrodnictwie. Powołany w VI 1935 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą zakończył we IX 1936. Trenował w klubie „Strzelec–Jaworzyna” Krynica. Olim-
pijczyk z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1936 w Garmisch-Partenkirchen, starował w dyscy-
plinie pokazowej „bieg patrolowy”. Po przejściu do rez. pracował ponownie w ogrodnictwie na 
terenie Krynicy. Należał do pierwszej grypu ratowników Zimowego Górskiego Pogotowia To-
warzystwa Krzewienia Narciarstwa w Krynicy, założonego w 1937. Zawezwany jesienią 1938 
do macierzystej jednostki na ćwiczenia wojskowe, w czasie których brał udział w operacji „Za-
olzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa. Swój wrze-
śniowy szlak zakończył we Lwowie, gdzie po kapitulacji rozformowano jednostki, po czym 
powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w muszyńskim tartaku. Po 2 latach znalazł za-
trudnienie w krynickim sanatorium wojskowym, będącym pod niem. zarządem. Aresztowany 
z końcem 1944 przez gestapo za współpracę z partyzantką i osadzony w ich siedzibie, skąd po  
3 dniach zbiegł i ukrywał się. Po okupacji był kierownikiem Domu Wczasowego „Górnik”, 
skąd przeszedł na rentę. Odzn. „Zimową odznaką olimpijską 1936 – Garmisch-Partenkirchen” 
i medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Zm. 9 XI 1993 i spoczywa na cmen-
tarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, Ł 84/81]

ŁAPKA LUDWIK, ur. 33 VIII 1906, Bukowina, pow. nowotarski, tam zam., s. Jana i Ka-
tarzyny Adamczyk; strz. rez. Od 15 XI 1938 mąż Albiny Haladyn. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych zaginął bez śladu. Postanowieniem 
Sadu Grodzkiego w Zakopanem z 15 XI 1948 uznany za zmarłego z dniem 1 I 1947. [APNS 
31/1189/846, SGZ Zg 6/48; MP nr 73 z 1949]

ŁAŚ BRONISŁAW, ur. 7 IV 1908, Odrowąż, pow. nowotarski, s. Józefa i Franciszki 
Mikoś; strz. rez., rolnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pomagał rodzicom  
w gospodarstwie. W 1925 zm. mu ojciec, przez co przejął wszystkie obowiązki gospodarskie. 
Powołany w III 1930 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył we IX 1931.  
W 1937 zawarł zw. małż. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do k. gospodarczo-admi-
nistracyjnej. W dniu 1 września cały pułk opuścił koszary. Od porucznika, którego nazwiska nie 
pamiętam, otrzymałem polecenie spalenia różnych dokumentów wojskowych, co też uczyniłem. 
Następnie na drugi dzień opuściłem koszary i dostałem się do III batalionu. Wycofywałem się 
aż do Brzeżan, wraz z 3 baterią artylerii. Tam nas uzbrojono w KBK. Mieliśmy zadanie dojść 
do granicy rumuńskiej. Jednak w Zaleszczykach wojska radzieckie nas zatrzymały. Następnie po 
przeszło dwóch tygodniach skierowano nas na most na Sanie i tam oczekiwały na nas wojska nie-
mieckie. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd pod koniec XI 1939 został wywieziony 
do stalagu VIII B Teschen (nr jeńca 7218). Następnie przebywał w stalagach: V B Villingen, 
V C Malschbach, V D Strasburg, skąd 6 IX 1944 wraz z 20 współwięźniami zbiegł i razem  
z kolegą Ludwikiem Dwierzakiem dotarł do francuskich partyzantów. Ponieważ obaj byli ran-
ni, poddano ich leczeniu. Wolność odzyskał w II 1945 w wyniku ofensywy wojsk francusko-
-amerykańskich. Ze względu na trudności z powrotem do kraju, pracował w majątku jednego 
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z tamtejszych rolników. Do kraju powrócił 28 III 1946. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. w IV 1996. [ZKRPiBWP NS, Ł 15/96]

ŁATKA STANISŁAW, ur. 31 III 1910, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Jana i Rozalii Mi-
kołajczyk, ż. Genowefa Sitko, miał 4 dzieci; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszech-
nej pozostał w domu, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Powołany 6 IV 1932 do służby 
wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu,  
w stopniu st. strz. został instruktorem w macierzystym pułku. Tu też awansował na kpr., po 
czym 19 IX 1933 przeszedł do rez. Zawezwany 19 IX 1936 na 5-tygodniowe ćwiczenia woj-
skowe w kckm, podczas których awansował do stopnia plut. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Sta-
ry Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze jako d-ca 
drużyny km. Podczas walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
VI A Hemer (nr jeńca 6511), przeniesiony na status robotnika cywilnego 30 VIII 1940 i skie-
rowany do przymusowych prac rolnych w Pottenhausen k. Detmold. Po zwolnieniu z obozu 
4 XII 1942 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, pracował przymusowo w fabryce Wad-
denhausen-Holzhasen, gdzie 20 IV 1945 odzyskał wolność. Po zakończeniu wojny powrócił 
24 XI 1945 do kraju i trudnił się rolnictwem. Przez 2 kadencje był radnym GRN w Gołkowi-
cach. W 1952 podjął pracę woźnego w szkole powszechnej w Kadczy. Zm. 10 I 1989 i spoczywa 
na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, Ł 19/52; SGSS, C168/46; SPPpIIIRz NS, Ł 109]

ŁATKA WOJCIECH, ur. 5 I 1913, Olszana, pow. nowosądecki, s. Józefa i Jadwigi Stec, 
kawaler; st. strz. rez., rolnik. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą 
zakończył 11 XI 1938. Zmob. 23 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front 
wraz z 2 kckm. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Łańcut, skąd 20 X 1939 zbiegł i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, Ł 80]

ŁAWCZYK JÓZEF, ur. 15 IX 1908, Bobrek pow. oświęcimski, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Lwowska 142, s. Józefa i Doroty Majcherek; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII B Weiden, skąd w 1942 został 
zwolniony, po czym powrócił do domu. [APNS, ZNNS 68]

ŁAZARCZYK ZYGMUNT, ur. 2 II 1912, Zagorzyn, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Wiktorii 
Stanuch; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 5 III 1935 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą 
zakończył 1 IX 1936. Zmob. 15 IX 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front  
w okolice Grybowa. Podczas walk pod Strzyżowem ranny dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Gorlice, skąd 15 X 1939 zbiegł, po czym powrócił do domu. Podczas 
okupacji trudnił się rolnictwem. Po wojnie był robotnikiem w Zarządzie Drogowym. W 1948 
zawarł zw. małż. Zm. 22 VIII 1990 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, Ł 117/102]

ŁĄCKI JAN, ur. 25 I 1905, Młynne, pow. limanowski, s. Jana i Marii Kity; szer., gór-
nik. Służbę wojskową odbywał w latach 1927-1928. Zw. małż. zawarł 25 VII 1928 z Marią 
Zelek, z którą miał 3 dzieci. Wyjechał do pracy we Francji, skąd powrócił po dwóch latach. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu w którym spędził wojnę. 
Po powrocie do kraju w 1946 pracował we własnym gospodarstwie rolnym. W poszukiwaniu 
pracy wyjechał w 1948 na Śląsk, gdzie był zatrudniony w kopalni węgla kamiennego. Z powo-
du złego stanu zdrowia przeszedł w 1959 na rentę inwalidzką. Zm. 10 X 1975 i spoczywa na 
cmentarzu w Sosnowcu. [SPNS, C 885/75]

ŁOSIŃSKI CEZARY, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach nad-
wyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Jego dalsze losy są nieznane. [P1P, s. 116]

ŁOWISZ JÓZEF, ur. 7 III 1906, Dzianisz, pow. nowotarski, s. Jana i Agnieszki Grucy,  
ż. Agnieszka; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
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pomagając im w gospodarstwie, natomiast w sezonie pracował przy budowie i naprawie dróg. 
Powołany w III 1934 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą zakończył we IX 1936. 
Zawezwany w VII 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, odbywające się na odcinku Dubno–Łuck, 
po ukończeniu których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, gdzie 
nas umundurowano, wydano broń i zakantynowano we wsi Dąbrówka pod Nowym Sączem.  
Z Dąbrówki udaliśmy się do wsi Wysowa Zdrój, gdzie w jej okolicy stawialiśmy zasieki. W dniu  
3 września wywieźli nas w kierunku Jasła. Podczas dalszych walk został ranny w rękę i odesłany 
do szpitala w Przemyślu. W obliczu wkraczających wojsk sow. przetransportowany do Nowe-
go Sącza, gdzie załadowano nas kilkunastu do transportu jeńców wyznaczonych do Niemiec. 
Osadzony w stalagu IV B Mühlberg i skierowany do szpitala, gdzie dokonano mu amputa-
cji średniego palca lewej ręki. Po powrocie do stalagu IV B, wywieziono go do stalagu XXI 
Schildberg. Tamtejsza komisja lekarska uznała go wiosną 1944 za niezdolnego do pracy, po 
czym powrócił do domu. Tu leczył się w zasadzie do końca życia u lekarza Ciszka. Tak w czasie 
okupacji, jak i w okresie późniejszym nie pracował, ze względu na nabytą nieuleczalną wów-
czas chorobę. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1988. [ZKRPiBWP NS, Ł 91/47; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy 
Targ, nr 80; baza danych straty.pl podaje datę ur. 7 III 1912]

ŁUCZKIEWICZ ADAM, ur. 28 VII 1914, Nowy Sącz, s. Marcina i Karoliny Schauer; kpr. 
rez., nauczyciel. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Seminarium Na-
uczycielskim w Jordanowie, które ukończył w 1935. Powołany 1 IX 1936 do służby wojskowej 
w 1 psp, którą zakończył 14 IX 1937. Niespełna miesiąc po przejściu do rez. (8 X), rozpoczął 
pracę w wyuczonym zawodzie w Podsumowie pow. Suwałki. Zawezwany dwukrotnie na ćwi-
czenia wojskowe w okresie od 3 VII do 10 VIII 1938 i 3-28 VII 1939, które odbywał w ma-
cierzystej jednostce. Na wieść o wybuchu wojny powrócił do Nowego Sącza, gdzie zgłosił się 
do 1 psp. Tu otrzymał przydział do 2 cieszyńskiej kmarsz, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk o Lwów, dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu 
był zatrudniony w rożnowskim tartaku, pracującym na potrzeby powstającej zapory wodnej, 
a następnie został konduktorem kolejowym. Po zakończeniu okupacji podjął 1 V 1945 pra-
cę nauczycielską w Lubieszowie (pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie), na stanowisku 
kierownika szkoły. Od 1 IX 1950 był nauczycielem w szkole powszechnej w Strumieniu pow. 
cieszyński. W 1955 wezwano go do Nowego Sącaa, celem objęcia funkcji nauczyciela prac 
ręcznych. Z jego inicjatywy powstała Międzyszkolna Pracownia Zajęć Praktyczno-Technicz-
nych. Następnie przez 14 lat był wykładowcą w Studium Nauczycielskim, skąd w 1974 odszedł 
na emeryturę. Odzn.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zm. 26 VI 1986 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Ł 85/44]

ŁUCZKOWSKI ADAM, ur. 17 I 1912, Mizerna, pow. nowotarski, s. Józefa i Anny Kon-
dziarz; st. strz. rez., robotnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pomagał rodzi-
com w gospodarstwie. W wieku 17 lat podjął pracę w kamieniołomach andezytu w Klusz-
kowcach. Powołany 10 III 1936 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1937. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk o Lwów do-
stał się do niewoli niem. Wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11732), 
skąd 29 VI 1940 przewieziono go do stalagu XII A Limburg. Następnie wywieziony do stalagu  
V C Offenburg, skąd w XII 1943 znalazł się w stalagu V D Strasburg. Tam też doczekał wolno-
ści. Umieszczony w obozie dla byłych jeńców wojennych Achdorf, skąd 13 XI 1945 powrócił 
do kraju. Tu powrócił do pracy w kamieniołomach. Zm. 7 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu 
w Kluszkowcach. [ZKRPiBWP NS, Ł 44/34; baza danych straty.pl podaje przydział do 46 pp]

ŁUKASIK JAN, ur. 19 IX 1915, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii Kantor; strz.
Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pomagał rodzicom w gospodarstwie. Niebawem też 
zm. mu ojciec i cały ciężar utrzymania rodziny spadł na jego barki. W 1937 zawarł zw. małż. Po-
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wołany 25 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej 
nastaniem wyruszył na front. W czasie wrześniowych walk o Lwów, dostał się do niewoli sow. Po 
złożeniu broni przed ich wojskami, odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Począwszy 
od 1942 pracował w firmach poszukiwań naftowych, skąd w 1975 przeszedł na emeryturę. Odzn. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Nafto-
wego”. Zm. 29 XII 1998 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, Ł 92/118]

ŁUKASIK JAN, ur. 31 I 1916, Rożnów, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Katarzyny; szer. 
Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej na-
staniem wyruszył wraz z pułkiem na front. W czasie walk o Lwów 19 IX, ciężko ranny trafił 
do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 Przemyśl, gdzie poddano go le-
czeniu rany postrzałowej podudzia oraz amputowano palce u obu nóg. Po podleczeniu wy-
wieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Tam też zachorował na czerwonkę. Ze względu 
na nieprzydatność do dalszej pracy postawiony przed komisję lekarską, która orzekła o jego 
inwalidztwie. Przewieziony 20 IV 1940 do Krakowa i tu umieszczony w szpitalu PCK. Po jego 
opuszczeniu 21 V 1940, powrócił do domu. [APK, PCK 19, Lista...szpital PCK, poz. 7]

ŁUKASIK MARCIN, ur. 11 XI 1906, Słopnice, pow. limanowski, s. Andrzeja i Marii Cy-
gan; strz. rez. Uczęszczał do szkoły powszechnej nr 3 w Słopnicach Królewskich, po ukończe-
niu której pracował na roli. Powołany 14 X 1928 do służby wojskowej, którą pełnił do 17 III 
1930. Po przejściu do rez. pracował dalej na roli, przy czym w 1931 zawarł zw. małż z Józefą 
Ślazyk. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miej-
sca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk o Lwów, po wyrwaniu się z okrążenia, schronił się  
w polskiej rodzinie, która dostarczyła mu cywilne ubranie. Dzięki temu z końcem IX 1939 
powrócił pieszo do domu. Zm. 10 IV 1974 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP 
NS, Ł 11/28; K. Szczecina, Ocalić od zapomnienia]

ŁUKASIK MICHAŁ, ur. 22 XII 1910, Żeleźnikowa, pow. nowosądecki, s. Michała i Ku-
negundy Paluch; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie, a następnie pracował sezonowo w Zarządzie Wod-
nym Popradu. Powołany 16 IX 1930 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po 3 miesiącach prze-
niesiono go do b. KOP. Po przejściu do rez. 15 IX 1932, pracował w gospodarstwie rodziców. 
Zawezwany jesienią 1938 na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe, w czasie których brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kckm i bt nr 
52, z którą wyruszył na front w kierunku Bielska. 1 września nasza kompania zajęła odcinek 
graniczny w celu powstrzymania nieprzyjaciela. Podczas późniejszych walk dostał się 18 IX 
koło Krasnegostawu do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kielce, skąd wywie-
ziono go do stalagu V A Ludwigsburg. Tam przydzielono go do prac rolnych. Prawdopodobnie 
z powodu choroby otrzymał zwolnienie z niewoli i 16 I 1942 powrócił do domu. Tu przez 
całą okupację pracował przy budowie okopów ppanc w Marcinkowicach. Po jej zakończeniu 
był zatrudniony przy regulacji potoku Świdnik w Klęczanach, a później w Sądeckich Zakła-
dach Eksploatacji Kruszywa. Począwszy od 1947 był pracownikiem Odcinka Drogowego PKP 
Nowy Sącz, skąd w 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 8 VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu  
w Chełmcu. [ZKRPiBWP NS, Ł 106/90]

ŁUKASIK STANISŁAW, ur. 29 III 1906, Piątkowa, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Lwowska 65, s. Józefa i Anny Szczurek, żonaty z Marią Gajewską, miał 3 dzieci; 
plut. rez., masarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się ślusarstwa uczęszczając rów-
nocześnie do szkoły przemysłowej. Powołany 23 III 1928 do służby wojskowej w 1 kckm  
1 psp i skierowany miesiąc później (25 IV) do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 11 XI 
1928 i awansie do stopnia st. strz. powrócił do 1 k. Tam też 19 III 1929 został kpr., a 5 IX 1929 
przeszedł do rez. Teraz podjął pracę jako ślusarz w sądeckiej Fabryce Maszyn i Odlewni J. Ros-
smanitha, a następnie przy wznoszeniu zapory wodnej w Rożnowie. Zmob. 24 VIII 1939 do 
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bON „Nowy Sącz”. Tam 29 VIII awansował do stopnia plut., a następnie wyruszył na front pod 
Hutę, jako d-ca obsługi moździeży kal. 82 mm. W czasie potyczki pod Wawrzką 6 IX wyróżnił 
się zatrzymaniem kolumny nieprzyjaciela ogniem moździerza i zniszczeniem jednego wozu 
opancerzonego. Podczas kolejnych walk w Lasach Janowskich został zraniony odłamkiem 
granatu w głowę, w wyniku czego stracił prawe oko. Wzięty do niewoli niem. w Kulikowie 
i osadzony w obozie przejściowym celem wywiezienia do stalagu. Podczas transportu jeń-
ców zbiegł koło Dębicy, po czym 28 X 1939 powrócił do domu. W okresie okupacji pracował 
jako inwalida na zaporze rożnowskiej w charakterze montera. Po wojnie, w latach 1946-1948, 
pracował społecznie z młodzieżą w „Służbie Polsce”, jako instruktor. W 1947 został kasjerem 
skupu w OS „SCh”, a następnie Zakładów Mięsnych. Następnie piastował kierownicze funkcje 
w sekcji skupu, skąd w 1971 przeszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz medalami: „Zasłużonym na 
Polu Chwały”, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, a także „Odznaką Grunwaldzką”. Począwszy od 
1945 był członkiem ZIW. Zm. 16 XI 1993 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, Ł 52/77; ZIW NS, poz. 100; APK, UW II, ZI 283; KSp, s. 555; świadek Andrzeja Majewskie-
go i Tadeusza Raichela]

ŁUKASIK STANISŁAW, ur. w 1905; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wy-
ruszył na front. Podczas wrześniowych walk został ciężko ranny. Umieszczony w jarosławskim 
szpitalu, gdzie 29 IX zm. Spoczywa w mogile zbiorowej na cmentarzu w Jarosławiu, kw. 33. 
[Księga pochowanych..., Żołnierze Września, t. 1a, s. 430]

ŁUKASIK WŁADYSŁAW, ur. w 1915, Piątkowa, pow. nowosądecki, s. Józefa i Józefy 
Kociołek; strz. W służbie wojskowej od 1938 w 1 psp, brał udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą 
wybuchu wojny wyruszył wraz z pułkiem na front. Jednak jego żołnierski szlak, podobnie jak 
późniejsze losy są nieznane. [SGNS, P 201/39]

ŁUKASIK, imię nieznane, kpt. rez. Zmob. we IX 1939 do bw 1 psp, gdzie był z-cą d-cy b. 
Innych danych brak. [Relacja Piotra Janusa]

ŁUKASZCZYK FRANCISZEK, ur. 1 II 1915, Murzasichle, pow. nowotarski, s. Stani-
sława i Anny; kpr. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 XI 1937 do służby wojskowej w jednostce na Wi-
leńszczyźnie, którą zakończył w V 1938. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do obrony 
przeciwlotniczej Nowego Sącza. Przydzielony do posterunku nr 1, ulokowanego na dachu bu-
dynku przy ul. Żółkiewskiego, w którym mieszkał d-ca pułku. W czasie nalotu 1 IX porucznik 
zrobił popłoch, zabrał wojsko i uciekli z posterunku pozostawiając 5 karabinów maszynowych. 
A ja zostałem sam na posterunku i zestrzeliłem samolot niemiecki z karabinu maszynowego, 
na co posiadam wielu świadków. Porucznik ten został zastrzelony za zdradę. Po wycofaniu się  
z Nowego Sącza, kontynuował odwrót w okolice Doliny, gdzie dostał się do niewoli sow. Po 
złożeniu broni, odzyskał wolność, po czym skierował się w stronę domu. Zatrzymany w dro-
dze przez niem. patrol i osadzony 25 IX w obozie przejściowym Stryj, skąd 2 dni później 
przeniesiono go do Drohobycza, a 5 X do obozu w Przemyślu. Podczas transportu jeńców do 
Rzeszy zbiegł, po czym powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. me-
dalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w X 1988. [ZKRPiBWP NS, Ł 74/49]

ŁUKASZCZYK JÓZEF, ur. 8 VI 1910, Murzasichle, pow. nowotarski, s. Franciszka i Marii; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w III 1933 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1934. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Krynicę. Jego wojenny szlak jest 
nieznany. Podczas okupacji, a także w pierwszych latach powojennych pracował w swoim gospo-
darstwie, a także dorywczo imał się różnych zajęć. Począwszy od 1953 został pracownikiem PKS 
na stanowisku ładowacza. Stamtąd też w 1976 odszedł emeryturę. [ZKRPiBWP NS, Ł 120/80]



394

ŁUKASZCZYK STANISŁAW, pochodził z Murzasichla, pow. nowotarski; strz. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Świadek zaginięcia Andrzeja Hodorowicza. 
Innych danych brak. [APNS 31/1189/837, SGZakopane, Zg 34/47]

ŁUKASZCZYK WOJCIECH, ur. 15 VII 1910, Murzasichle, pow. nowotarski, s. Jana  
i Bronisławy Budz; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Począwszy od 1928 związał się z OSP w swojej 
miejscowości. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 36 pp Legii Akademickiej Warsza-
wa, gdzie po przeszkoleniu przydzielono go do służby wartowniczej na zamku królewskim  
w Warszawie. Po przejściu do rez. 20 IX 1933, pracował w gospodarstwie ojca. Zmob. 25 IX 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Swój udział 
w wojnie obronnej zakończył koło Bochni, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez 
całe życie był rolnikiem. W latach 1955-1959 wybrano go przewodniczącym GRN w Murzasi-
chlu. Począwszy od 12 II 1987 był na rencie rolniczej. Odzn. srebrnym medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” (50 lat). Zm. 7 XII 1995. [ZKRPiBWP NS, Ł 119/92]

ŁUSZCZEK IZYDOR, ur. 29 III 1912, Zakopane, pow. tatrzański, s. Józefa; st. strz., rzeź-
biarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front razem z plutonem łączności. 
Swój udział w wojnie zakończył w Stryju, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przy-
bywszy do Zakopanego, prowadził punkt etapowy na trasie przerzutów na Węgry. Aresztowa-
ny 23 II 1940 przez gestapo, przy przeprowadzaniu 2 narciarzy i poddany śledztwu w siedzi-
bie gestapo „Palace”. Po wstępnych przesłuchaniach przeniesiony do krakowskiego więzienia 
Montelupich, skąd transportem z 20 VI 1940 wywieziono go do KL Auschwitz (numer obo-
zowy 783). Stamtąd 28 X 1944 został odesłany do KL Sachsenhausen, gdzie 20 IV 1945 prze-
żył bombardowanie tego obozu. W wyniku ofensywy wojsk alianckich włączony do kolumny 
ewakuacyjnej obozu, która podążała w kierunku Hamburga. W czasie tego marszu śmierci 
został 2 V 1945 oswobodzony w miejscowości Schwerin. Do kraju powrócił 6 VI 1945. [ZKRPi-
BWP NS, Materiały historyczne, t. 54; Księga pamięci…, t. 1, s. 230]

ŁUSZCZEWSKI JÓZEF, ur. 3 II 1912, Łęki, pow. nowosądecki, s. Jana i Agnieszki Ce-
bula; plut. rez., szewc. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Michalczowej, uczył się szewstwa  
w warsztacie mistrza Jędrusika w Nowym Sączu. Następnie po ukończeniu praktyki podjął 
pracę u mistrza Kochańskiego w Krynicy. Powołany 17 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 15 IX 1935. Zawezwany w jesieni 1938 na 3-miesięczne ćwiczenia rez. do ma-
cierzystej jednostki, w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk o Lwów 
dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Po złożeniu broni, odzyskał wolność. 
W drodze do domu zostaliśmy zabrani w Przemyślu przez Niemców do obozu jenieckiego w Ja-
rosławiu, a następnie Dąbiu koło Krakowa. Stamtąd uciekłem po trzech miesiącach i wróciłem 
do Krynicy. Tu pracowałem w swoim zawodzie. W 1943 wstąpił do AK po zaprzysiężeniu przez 
Jana Panka „Dęba” i Mieczysława Marcinka, gdzie działał pod pseud. „Tulipan”. Aresztowany 
w VI 1944 przez gestapo w Banicy, za przynależność do podziemnej organizacji i osadzony  
w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do krakowskiego więzienia Montelupich, skąd po 
3 miesiącach wysłano go transportem do KL Auschwitz na tzw. kwarantannę. Po kilku dniach 
przewieziony do KL Flossenbürg (nr obozowy 27498), a 9 XI 1944 do komanda Legenfeld. Gdy 
zbliżali się Amerykanie to pędzona nas około sześciu dni w kierunku Karlsbadu tam i powro-
tem, ponieważ z jednej strony byli amerykanie, a z drugiej Rosja Radziecka. W tym też rejonie 
zostałem z końcem kwietnia 1945 oswobodzony przez Amerykanów. Po odzyskaniu wolności 
znalazł się w szpitalu w Damaznicach, skąd po podleczeniu powrócił przez Pragę i Bohumin 
do kraju. Po przybyciu do Krynicy pracował w swoim zawodzie. W 1950 został zatrudniony 
w PTTK, jako instruktor narciarski oraz przewodnik wycieczek. Po przejściu w 1956 do Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, gdzie był operatorem filtrów. Stamtąd też  
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w 1975 przeszedł na emeryturę. Był świadkiem śmierci por. Andrzeja Nowikowa. Odzn.: Zło-
tym Krzyżem Zasługi, oraz złotymi odznakami „PTTK”, „GOPR” i „Zasłużony Działacz Tu-
rystyki”. Zm. 26 VII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, Ł 66/74; SGMusz.,  
Zg 1/50; S. Csorich, Kierunek Krynica, „Krynickie Zdroje”, nr 9 z 1999; świadek Franciszka Rabina]

ŁYSAK STANISŁAW, ur. 23 IV 1904, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Marii 
Żrałki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do Komisariatu Straży Granicznej 
w Rytrze. W czasie działań wojennych poległ prawdopodobnie pod Jaworowem, bowiem tam 
był ostatnio widziany. [SPNS, Ns 518/55]

ŁYSZCZAR JAN, pochodził ze Starej Wsi, pow. limanowski; strz. We IX 1939 żołn. 2 k.  
1 psp. Innych danych brak. [Świadek Jana Wojtasa]

ŁYSZCZARZ JAN, ur. 16 III 1914, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jana i Julii Biedroń; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przebywał u rodziców, którym 
pomagał w gospodarstwie. Powołany 6 IV 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 
po 6 miesiącach przeniesiono go do 1 k. granicznej KOP „Malinów” 4 b. KOP „Dederkały”. 
Po ukończeniu służby wojskowej 9 III 1939, pracował ponownie w rolnictwie. Zmob. 23 VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okoliczno-
ściach do niewoli sow., koło rumuńskiej granicy. W drodze wymiany jeńców przekazany w XI 
1939 stronie niem. i osadzony w stalagu. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju i po zawar-
ciu związku małżeńskiego z Wiktorią, osiadł na gospodarstwie rodziców. W 1949 zm. mu ż.,  
a rok później ponownie zawarł zw. małż z Michaliną Młynarczyk. Zm. 12 X 1998 i spoczywa 
na cmentarzu w Starej Wsi. [ZKRPiBWP NS, Ł 127/118]

ŁYSZCZARZ MARCIN, ur. 19 IX 1906, Jordanów, pow. suski; kpt. służby stałej. D-ca 
plutonu pionierów w 1 psp, a następnie adiutant tegoż pułku. Kandydat do Wyższej Szkoły 
Wojennej. W VIII 1939 skierowany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front jako adiutant 
d-cy. Od 10 IX d-ca 1 k., a później adiutant 202 pp. Poległ 18 IX w m. Narol k. Tomaszowa 
Lubelskiego w czasie nalotu lotniczego. Spoczywa na 48. cmentarzu wojennym przy ul. Mę-
czenników Rotundy w Zamościu. [M55B; P1P, s. 115, 129; KSp, s. 219; GSk; portal straty.pl podaje miejsce 
śmierci – Ułów]

M

MACH MIKOŁAJ, ur. 17 VIII 1910, Przychody, pow. zawierciański, s. Franciszka i Ma-
rianny Gomółki; por. służby stałej. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty z 1934, wcielony 
15 VIII do 1 psp. We IX 1939 d-ca 4 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Ranny w czasie walk 
pod Brzuchowicami k. Lwowa, dostał się 20 IX do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim 
szpitalu, skąd 15 XI 1939 został wywieziony do stalagu IX A Ziegenhain. Następnie jako oficer
umieszczony w oflagu II C Woldenberg, gdzie 1 II 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy 
wojsk sow. Zm. w Tarnowskich Górach 5 V 1987. [P1P, s. 114; KSp, s. 219; Dz. Personalny M.S.Wojsko-
wych nr 12, s. 212 i 221; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1930-1939, t. 3 (w przygotowaniu)]

MACHA STANISŁAW, strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym 
wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Po zajęciu stanowisk na górze Wietrz-
nica 4 IX wyruszył na patrol, podczas którego dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
VIII B Teschen, skąd po zwolnieniu wywieziono go do przymusowych prac w Rzeszy. Innych 
danych brak. [Świadek Franciszka Stanisza]

MACHOWSKI JAN, ur. 12 IV 1916, Bugaj, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Marii Dut-
ki; strz., rolnik. Szkołę powszechną ukończył w Kwiatonowicach, po czym pomagał rodzi-
com w pracy na gospodarstwie. Powołany 13 III 1939 do służby wojskowej, jako celowniczy  
w 1 kckm 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem otrzymał przydział do po-
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sterunku obrony przeciwlotniczej, mieszczącego się na wieży ciśnień, usytuowanej na terenie 
parowozowni PKP. W czasie nalotu niemieckiego na Nowy Sącz, został zestrzelony ich samolot. 
Było to koło stacji kolejowej, gdzie z niemieckiej serii został zabity kolejarz. Po zwinięciu tego 
posterunku w dniu 5 IX, wyruszył pociągiem ewakuacyjnym do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Tam zostaliśmy wysłani na patrol. Było nas 19 żołnierzy, doszło do walki z niemieckim patrolem  
i zmuszeni do wycofania się. W Brzeżanach byliśmy około 11 dni. Następnie cały oddział wyru-
szył w stronę Kołomyi. Kiedy wyszliśmy w czyste pole, nadleciały niemieckie samoloty i rozpoczę-
ła się walka. Wówczas jeden z żołnierzy został ranny i jeden koń zabity. Oddział nasz rozproszył 
się i zostało nas tylko połowę. Szliśmy parę dni w kierunku Kołomyi. Po przejściu kilkudziesięciu 
kilometrów nocą, podchorąży wydał rozkaz „żeby każdy szedł na własna rękę”. Rano z sześcioma 
kolegami dołączyliśmy do nieznanego oddziału i szliśmy dalej w stronę Kołomyi. Kiedy nadeszła 
noc wszyscy byli bardzo zmęczeni i dowódca tego oddziału wydał rozkaz, aby rozpalić ognisko. 
W chwili jego rozpalania z przodu odezwały się cekaemy. Ogień został zastawiony i karabiny uci-
chły. Odpoczynek trwał do rana, po czym po zbiórce wyruszyliśmy dalej. Doszliśmy do Kamion-
ki Strumiłowej o godzinie 11 dnia 18. września 1939. Tam zostaliśmy zaatakowani i zmuszeni 
do złożenia broni. Żołnierzom którzy zostali bez koca i bez płaszcza oficer radziecki przydzielił  
z polskiego magazynu płaszcze i koce. Mieliśmy je tylko z dwie godziny, ponieważ zostały nam one 
zabrane przez jakąś bandę uzbrojoną w broń, którą wcześniej złożyliśmy. Po siedmiu tygodniach 
tułaczki wróciłem do domu. Tu zawarł w 1941 zw. małż. z Anną Wszołek, z którą wspólnie 
pracowali na roli do 1979. Wówczas to po przekazaniu gospodarstwa córce, przeszli na rentę 
rolniczą. Po wojnie był przez 2 kadencje członkiem GRN, a także przez wiele lat prezesem OSP 
w Bugaju. Zm. 8 IV 2009 i spoczywa na cmentarzu w Bieczu. [ZKRPiBWP NS, M 1002]

MACIARZ JAN, ur. 5 II 1914, Łopuszna, pow. nowotarski, s. Michała i Marii Musiał; 
plut. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w IV 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku i skiero-
wany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu był d-cą drużyny w swoim pułku, do czasu 
przejścia do rez. we IX 1938. Zawezwany w VI 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe do  
1 psp i skierowany do budowy umocnień. W czasie ich wykonywania wybuchła wojna, po 
czym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., z której niebawem 
zbiegł. Przez cały okres okupacji, a także w latach powojennych trudnił się rolnictwem. Po-
cząwszy od 15 VI 1971 do 30 VI 1976 był pracownikiem Zakładów Skórzanych „Chełmek”,  
a następnie w latach 1976-1990 prowadził kiosk spożywczy w swojej miejscowości. Odzn. od-
znakami: „Za Wysługę Lat” (za 20 i 45 lat w OSP). Zm. 16 IV 1995 i spoczywa na cmentarzu  
w Łopusznej. [ZKRPiBWP NS, M 981/708]

MACIARZ JÓZEF, ur. 1 II 1905, Nowy Sącz, tam zam., ul. Kochanowskiego 38, s. Stani-
sława i Pelagii Aleksander, ż. Elżbieta, 2 dzieci; kpr. rez. Powołany jesienią 1939 na ćwiczenia 
wojskowe do 1 psp, w ramach których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan (nr jeńca 1412), skąd został odesłany do 
przymusowych prac u Karla Muhlenbesitzera w Bremie. Prawdopodobnie z powodu kłopotów 
zdrowotnych został z niej zwolniony, po czym powrócił do domu. Mówi o tym wydane 10 IX 
1944 zaświadczenie nowosądeckiego arbeitsamtu. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszu-
kiwani żołnierze, s. 1259; APŚM, Księga chrztów, t. 10, s. 324]

MACIASZEK JÓZEF, ur. 15 XI 1912, Bukowiec, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił od III 1937 do XII 1938 w 1 psp. Zawezwany  
19 VIII 1939 na ćwiczenia rez. macierzystej jednostki, w czasie których wybuchła wojna.  
Z jej nastaniem wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Birczy do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd zbiegł i 3 XI 1939 powrócił do domu. W czasie okupacji trud-
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nił się rolnictwem. Zaprzysiężony w VIII 1942 do BCh, gdzie pod pseud. „Kozak”, prowadził 
szkolenie wojskowe z zakresu musztry, nauki o broni, walki w swojej miejscowości. Okresowo 
był członkiem grupy dywersyjnej, biorąc udział w akcjach „Maka” i „Dziadka” na stanowisku 
d-cy drużyny. Uczestniczył między innymi w rozbiciu mleczarni w Lipnicy Wielkiej i zajęciu 
dwóch aut niem. na Posadowej Górze. Począwszy od 11 IV 1948 był z-cą sołtysa w Bukowcu. 
Przez całe życie był rolnikiem. Odzn.: Krzyżem Partyzanckim, „Medalem Zwycięstwa i Wol-
ności 1945” oraz odznaką „Za Wysługę Lat” (w OSP). Zm. 28 X 1994 i spoczywa na cmentarzu 
w Bukowcu. [ZKRPiBWP NS, M 9/666; APNS, Gromada Korzenna, t. 18; Akta osobowe sołtysów]

MACIASZEK STEFAN, ur. 14 X 1912, Miłkowa, pow. nowosądecki, s. Jacentego i Marii 
Sadłoń. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1934-1936 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macie-
rzystego pułku, po czym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli 
niem. W czasie transportu do stalagu zbiegł i powrócił do domu. W latach 1943-1945 należał 
do BCh. Zm. w X 1989. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy koła Nowy Sącz, nr 112]

MACIAŚ WŁADYSŁAW, ur. 16 X 1914, Tropie, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii 
Bednarek; strz. Powołany w III 1938 do 1 psp. W czasie działań wojennych dostał się w nie-
znanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII A Görlitz (nr jeńca 4459), 
od 31 X 1940 w stalagu XII B Frankenthal, skąd po zwolnieniu 18 VII 1941 został wywieziony 
do przymusowych prac w miejscowości Gau-Algesheim, gdzie zm. 27 XII 1943 i spoczywa na 
tamtejszym cmentarzu. [SGNS, Zg 129/48; baza danych straty.pl podaje datę ur. 10 X 1914, Witowice Górne]

MACIĄG WŁADYSŁAW, ur. 1 IV 1914, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Stefana i Ma-
rii Litwy; kpr., rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole za-
wodowej zdobywając zawód masarza, po czym pracował w swoim fachu w Nowym Targu. 
Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd po 6 miesiącach został 
przeniesiony do b. KOP „Nowa Wilejka”. Stąd skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po
jej ukończeniu i awansie do stopnia st. strz. został przydzielony na strażnicę jako z-ca d-cy. 
Po awansie na kpr. w VI 1938, przeniesiono go do pracy w WFiPW, po czym w III 1939 
przeszedł do rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front do Śnietnicy jako 
d-ca drużyny, razem z 1 k. Podczas walk dostał się w Żółkwi do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9886), a następnie stalagu VI D Dortmund, skąd po zwol-
nieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac 
rolnych w miejscowości Ahlen. Następnie był zatrudniony w Warendorf i w Münster, gdzie 
też odzyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Po powrocie do kraju 
pracował w szczawnickiej GS „SCh”. Powołany 8 IX 1948 na ćwiczenia rez. do Warszawy,  
w czasie których brał udział w odgruzowywaniu stolicy. Po ich ukończeniu 20 X 1948 i za-
warciu zw. małż., powrócił do pracy w Spółdzielni. Stamtąd też przeszedł w 1974 na emery-
turę. Odzn. „Medalem Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 1945” i medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 30 VI 2000 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP 
NS, M 687/967; AKZKRP Szczawnica, t. 3, poz. 977-85; SPPpIIIRz, NS, M 757]

MACIĄGA STANISŁAW, ur. 1 VII 1919, Limanowa, s. Jana i Heleny Bryniarskiej; plut. 
podchor., pracownik umysłowy. Służbę wojskową rozpoczął 24 IX 1937 w Szkole Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty przy 4 psp w Cieszynie, po czym w VII 1938 został słuchaczem Zawo-
dowej Szkoły Podchorążych Piechoty w Krakowie. Rok później (1 VIII 1939) rozpoczął prak-
tykę w 1 psp. W związku z wybuchem wojny wcielony do 1 bmarsz, z którym wyruszył na front 
pod Jazowsko. Podczas walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w stala-
gu VIII C Sagan (nr jeńca 4948), a następnie kolejno przebywał w stalagach: VIII A Görlitz,  
VI B Neu-Versen, IV B Mühlberg (nr jeńca 299039). Tam też doczekał końca wojny, po czym 
przebywał w obozie dla byłych jeńców wojennych w Northeim, skąd 14 VII 1947 powrócił 
do Polski. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa 
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i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz „Odznaką Grunwaldzką” 
i odznaką „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”.

MACIOŁ IGNACY, ur. 12 VI 1898, Skomielna Biała, pow. nowotarski, s. Szczepana  
i Magdaleny; kpr. rez., rolnik. W 1916 został wcielony do 20 austriackiego pp i skierowany 
na front włoski. W czasie walk został ranny, po czym umieszczono go w szpitalu wojskowym  
w Wiedniu. Po wyleczeniu powrócił na front do swojej jednostki. Po odzyskaniu niepodległo-
ści przez Polskę wstąpił w szeregi WP i otrzymał przydział do 20 pp Kraków, w którym służył 
do 1922. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony prawdopodobnie do bw. W czasie działań 
wojennych przekroczył granicę rumuńską i był internowany. Podczas pobytu w obozie zacho-
rował na ciężkie zapalenie płuc. Wywieziony do szpitala PCK w Rzeszowie, skąd po podlecze-
niu powrócił do domu. [APŚM NS, Księga zapowiedzi, poz. 6/1938; SPNS, Ns I 437/52]

MADEJ JAN, ur. 20 VI 1912, Michalczowa, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Ludwiki 
Kuźmy; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął 1 X 1933 w 4 psp w Cieszynie i konty-
nuował ją do 1 X 1935 w 4 b. KOP „Dederkały”. Powołany w 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, 
w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli niem. Następnie wraz 
z kolumną jeńców konwojowany pieszo przez Duklę, Sanok do obozu przejściowego Tarnów, 
skąd zbiegł i powrócił do domu. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 18 IV 2001 do 
stopnia ppor. rez. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, M 590]

MADEJA STANISŁAW, ur. 19 IV 1909, Jarosław, s. Anny, ż. Anna; st. strz. rez. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej, pomagał matce w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 
1931-1932. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk w Janowie 
Lubelskim 11 IX został trzykrotnie ranny. Umieszczony w szpitalu w Chełmie, skąd po 5-mie-
sięcznym leczeniu powrócił do domu. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 82]

MADEJA WOJCIECH, ur. 22 IV 1913, Łapsze Niżne, pow. nowotarski, s. Jana i Zofii Sas;
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową rozpoczął w III 1937 w 4 psp w Cieszynie i kontynuował 
ja do 10 III 1939 w 4 b. KOP „Dederkały”. 10 dni po przejściu do rez. (20 III), został powoła-
ny na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz  
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wcielono go 
do nowo powstałego b. ochraniającego brzeg Dniestru na linii Żurawno–Żydaczów. W chwili 
sow. agresji dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli. Po rozbrojeniu i krótkotrwa-
łym przetrzymywaniu odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, Mn 59]

MADEJEWICZ FRANCISZEK, ur. 7 VIII 1912, Rabka-Słone, pow. nowotarski, s. Waw-
rzyńca i Józefy Chudomięt; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1934 do służby wojskowej w 4 psp 
w Cieszynie, skąd w X 1934 przeniesiono go do służby granicznej w b. KOP. Po jej ukończeniu 
w III 1936 powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się pod Sanokiem do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jasło, skąd po tygodniu zbiegł i powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował jako robotnik leśny w nadleśnictwie Rabka. Po jej zakończeniu 
przez 10 miesięcy był funkcjonariuszem MO w Nowym Targu, po czym na własną prośbę 
wystąpił ze służby. Wtedy też zawarł zw. małż. i zamieszkał u ż. w Rabie Wyżnej, trudniąc się 
rolnictwem. Zm. w II 1990 i spoczywa na cmentarzu w Rabie Wyżnej. [ZKRPiBWP NS, 861/476]

MADOŃ WŁADYSŁAW, ur. 12 VIII 1914, Kamienica, pow. limanowski, s. Jana i Anny 
Bulandy; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 14 III 1936 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp i skierowany do 
szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu i awansie do stopnia kpr. był d-cą drużyny. Po przej-
ściu do rez. 28 IX 1937, pracował w rolnictwie. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki,  
z którą wyruszył na front w rejon Krynicy. Po rozbiciu jego oddziału pod Krosnem, powrócił 



399

do domu. Tu rozpoczął pracę w miejscowym tartaku. W V 1940 wstąpił w szeregi ZWZ, no-
sząc pseud. „Turek”. Z bronią w ręku brał udział 25 VII 1944 w walce z oddziałem Wehrmachtu  
w Kamienicy, a miesiąc później w starciu w Ochotnicy. Po zakończeniu wojny wstąpił w sze-
regi MO, gdzie służył przez rok, po czym pracował we własnym gospodarstwie. Odzn. Brązo-
wym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
5 I 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kamienicy. [ZKRPiBWP NS, M 45/520]

MADZIARZ ANTONI, ur. 23 V 1904, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Ludwi-
ki Knapik; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą 
wyruszył na front w kierunku Łącka. Po pierwszych walkach wraz z oddziałem wycofał się 
w kierunku Nowego Sącza, a następnie dalej na wschód. Podczas dalszych walk w Chyrowie 
został ciężko ranny w czasie nalotu lotniczego na dworzec kolejowy, po czym niebawem zm. 
[SGSS, Zg 8/47]

MAGIERA JÓZEF, ur. 4 VI 1909, Czarny Dunajec, pow. nowotarski, s. Jana i Rozalii 
Kieta; strz. rez., szewc. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 27 III 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
pełnił do IX 1933. Rok później zawarł zw. małż. z Karoliną Rulis, z którą miał 3 dzieci. Za-
wezwany w 1935 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. w 4 psp w Cieszynie. Zmob. w VIII 1939 
do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front 
do Krakowa. Podczas walk dostał się pod Rawą Ruską do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
VI D Dortmund, gdzie pracował na roli w Schöppingen. Przeniesiony 15 XII 1942 do Burg-
steinfurt, gdzie otrzymał wiadomość o śmierci ż. Po otrzymaniu w IV 1943 2-tygodniowej 
przepustki, przyjechał do domu, po czym już więcej nie powrócił do obozu, z uwagi na maleń-
kie dzieci. Po powrocie zajmował się szewstwem. Rok później zawarł powtórnie małżeństwo  
z Zofią Świderską, z którą miał 7 dzieci. W okresie od 14 III 1951 do 9 VII 1954 był kopaczem 
w Warsztacie Drogowym Bieżanów, później przez rok wydobywał torf, by wreszcie wykony-
wać wyuczony zawód, a także uprawiał ziemię. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 8 III 1984 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, M 51/256; 
SPPpIIIRz NS, M 604; świadek Antoniego Stachury; Książeczka wojskowa nr B 062541]

MAJCHER FRANCISZEK, zam. w Chełmcu, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego żołnierska droga nie jest znana. Prawdopo-
dobnie służył w PSZ na Zachodzie. Po 1945 osiadł w Australii. [SPNS, Ns 101/54 i Op 676; APK, PCK 
19, Listy szpitala w Jaśle, poz. 56 i 136 ]

MAJCHER STANISŁAW, ur. 6 VIII 1906, Jasło, zam. w Chełmcu, pow. nowosądecki,  
s. Piotra i Wiktorii Jurczak; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas pierwszej bitwy pod Wawrzką 
ciężko ranny w brzuch, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, 
gdzie 8 IX zm. Pogrzebany w mogile ziemnej nr 20315 na tamtejszym cmentarzu. Obecnie 
spoczywa w kw. żołnierzy września na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [APŚM, Liber 
mortuorum Chełmiec, s. 23, poz.164; APNS, Księga cmentarna, syg. ZMNS, poz. 179; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 439; KŻm.  
s. 36; relacja Władysława Koszuta; KSp, s. 210]

MAJCHER STANISŁAW, por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach 
nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

MAJCHER STEFAN, ur. 22 VIII 1907, Brzana, pow. gorlicki, s. Józefa i Józefy Chmura; 
sierż. służby stałej. Ukończył szkołę powszechną oraz w 1938 6 klasę gimnazjum. Powołany 
16 III 1929 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp i 7 miesięcy później (1 X) skierowany do szko-
ły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 28 II 1930 i awansie do stopnia st. strz., otrzymał przy-
dział do 2 ks. Mianowany 16 VII kpr., a 2 X 1930 podoficerem nadterminowym. 3 lata później  
(1 X) został podoficerem zawodowym. Po uzyskaniu stopnia plut. 19 III 1936, był szefem 7 ks 
1 psp. 26 VI 1938 zawarł zw. małż. z Genowefą Guzik. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył wraz 
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ze swoją k. na front. Tam też 6 IX otrzymał stopień sierż. Podczas walk w Lasach Janowskich, 
ranny w lewą, górną część ramienia, dostał się 19 IX do niewoli niem. Przeniesiony w XI 1939 
do stalagu VIII B Teschen, skąd 16 III 1940 został zwolniony z powodu kłopotów zdrowotnych 
spowodowanych zranieniem. W czasie okupacji, a także w pierwszych latach powojennych 
zajmował się rolnictwem. W 1945 został członkiem nowosądeckiego oddziału ZIW. W V 1951 
podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Nowym Sączu, na stanowisku pra-
cownika umysłowego. Przeniesiony w XII 1969 do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowla-
nego nr 2 w Nowym Sączu, skąd 1 IX 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. „Medalem Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 16 VI 1977 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, w kw. 2. [ZKRPiBWP NS, M 89/90; Książeczka wojskowa 
nr A 123897; APK, UW II, ZI 283; SPNS, Ns I 437/52; ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 113; APNS, AmNS 357, Poszu-
kiwani żołnierze, s. 1260]

MAJCHRZAK TOMASZ, ur. 6 XII 1913, Kamienica, pow. limanowski, zam. w Łąkcie 
Górnej, pow. bocheński, s. Wojciecha i Anny Rutki; rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk zaginął w czasie bombardowania Sądowej Wiszni. 
[MP, nr 127 z dnia 18 XI 1946, sygn. KB-7261]

MAJERCZAK JAN, ur. 31 XII 1908, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Macieja i Marii 
Gondek; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1930 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do 
szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu i awansie do stopnia st. strz. był d-cą drużyny w 7 ks. 
Po przejściu do rez. we IX 1931 w stopniu kpr., pracował na roli. Zawezwany w 1933 na 6-ty-
godniowe ćwiczenia wojskowe do 2 psp w Sanoku, podczas których został plut. 2 lata później 
zawarł zw. małż. Powołany ponownie do 2 psp w 1937, gdzie ćwiczył przez 6 tygodni. Zmob.  
15 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Kro-
ścienku n. Dunajcem. Podczas walk dostał się 22 IX w Winnikach do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd wywieziono go do Rzeszy. W czasie transportu zacho-
rował na czerwonkę i zapalenie płuc. Umieszczony w szpitalu stalagu II B Hammerstein (nr 
jeńca 12302), w którym przebywał przez 3 tygodnie. Po zwolnieniu z obozu i otrzymaniu sta-
tusu robotnika cywilnego, 6 IX 1940 skierowano go do dyspozycji Urzędu Pracy w Schlochau 
(ob. Człuchów), który przydzielił go do prac rolnych. Wobec gwałtownego pogarszającego 
się jego stanu zdrowia, zwolniony 31 XII 1940 z wykonywania swoich powinności, po czym 
powrócił do domu. Przez całe życie był rolnikiem. Zm. ok. 1977 i spoczywa na cmentarzu  
w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, M 103/5]

MAJERSKI JAN, ur. 29 XI 1913, Przenosza, pow. limanowski, s. Jakuba i Katarzyny Za-
jąc; st. strz. rez., szewc. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie, a także pracował dorywczo jako robotnik. W wieku 15 lat rozpo-
czął naukę zawodu w zakładzie szewskim w Rabce. Powołany w X 1936 do służby wojskowej  
w 2 psp w Sanoku, którą kontynuował od III 1937 w b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez.  
w I 1938 wyjechał do Zakopanego, gdzie pracował w wyuczonym zawodzie. Zawezwany w III 
1939 na 10-tygodniowe ćwiczenia wojskowe w 1 psp. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył do miejsca mobilizacji II b. w Łabowej. Po wybuchu wojny przemaszerował do Mar-
cinkowic, skąd koleją udał się na front do Limanowej, skąd po zmianie rozkazów, wycofał się 
do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Po rozbiciu jego oddziału pod 
Lwowem, powrócił do domu 10 X 1939. W 1940 zawarł zw. małż. i wraz z ż. pracował we wła-
snym gospodarstwie. Po wojnie pracował w swoim zawodzie w różnych zakładach pracy. Zm. 
29 VIII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, M 74/553]

MAJERSKI WOJCIECH, pochodził z Bukowiny Tatrzańskiej, pow. tatrzański; strz. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Świadek zaginięcia Andrzeja Hodo-
rowicza. Innych danych brak. [APNS 31/1189/837, SGZ, Zg 34/47]
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MAJEWSKI ALEKSANDER, ur. w 1913 prawdopodobnie w Kamienicy, pow. limanow-
ski, tam zam. (nr domu 195), s. Jana i Katarzyny Kulig, strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Świadek śmierci 
Józefa Zboźnia. Innych danych brak. [SGL, Zg 40/46]

MAJEWSKI ANDRZEJ, ur. 1 II 1903, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Ma-
rii Misztal; strz. rez., cieśla. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował jako parobek  
u zamożnych gospodarzy. Powołany w 1924 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
w 1925. Zw. małż. zawarł 4 lata później z Anielą Szczurek z Piątkowej i przeniósł się do ż. Pra-
cował wspólnie z nią na roli, a także dorywczo w tamtejszym tartaku. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk ranny 
w plecy w Kulikowie k. Lwowa, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Łańcut, skąd miał być wywieziony do stalagu. Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł 
wespół z 6 innymi żołnierzami w okolicach Tarnowa, po czym powrócił do domu. Podczas 
okupacji pracował na plebani w Dębicy-Zawadzie. Po jej zakończeniu wyjechał w 1946 do 
Górnej Jasienicy (pow. nyski), gdzie objął gospodarstwo liczące 8 hektarów. Jednak z powodu 
kłopotów zdrowotnych powrócił w 1951 do Piątkowej i został dozorcą w nowosądeckiej Spół-
dzielni Ogrodniczo-Warzywnej, skąd w 1969 odszedł na emeryturę. Zm. w XI 1988 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [ZKRPiBWP NS, M 768/433]

MAJEWSKI JAN, ur. 27 I 1901, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Marii; kpr. 
rez., policjant. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę 
k. Krynicy. Jego wrześniowy szlak bojowy jest nieznany. Po powrocie do domu podjął pracę  
w tzw. granatowej policji, a także wstąpił w 1940 w szeregi ZWZ. Aresztowany przez gestapo 
23 IV 1941 za przynależność do podziemnej organizacji i osadzony w nowosądeckim więzie-
niu. Przewieziony 15 V 1941 do Tarnowa, skąd 2 miesiące później (25 VII) wywieziono go 
transportem do KL Auschwitz (nr obozowy 18715). Tam też 10 II 1942 został rozstrzelany. 
[ZKRPiBWP NS, Mn 2; Księga pamięci..., t. 1, s. 612]

MAJEWSKI JÓZEF, ur. 24 VII 1909, Kwiatonowice, pow. gorlicki, s. Jana i Ludwiki 
Bugno; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1933 do służby wojskowej w kckm 6 psp 
w Samborze, którą zakończył we IX 1934. Po przejściu do rez. pracował na roli. Zmob. 3 IX 
1939 do 1 psp i skierowany na front w rejon Krynicy. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice „Buciarnia”, skąd zbiegł 
w X 1939. Przez całą okupację, a także w latach powojennych pracował w rolnictwie. W 1946 
zawarł zw. małż. ze Stefanią Bugno, z którą miał 3 dzieci. Po śmierci ojca w 1949 przejął jego 
gospodarstwo i od tej pory samodzielnie w nim gospodarował. Zm. 25 VII 1991. [ZKRPiBWP NS, 
M 835/527; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Księga zmarłych, t. 3, poz. 358]

MAJEWSKI LUDWIK, ur. w 1905, zam. w Zawadzie k. Nowego Sącza; strz. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeża-
nach. Po przybyciu na miejsce wcielony do nowo powstałego b. obsadzającego brzeg Dniestru 
na odcinku Żurawno–Żydaczów. Świadek śmierci Jakuba Górki. Innych danych brak. [SGNS, 
Zg 9/47]

MAJEWSKI MICHAŁ, ur. 31 VIII 1899, Czchów, pow. brzeski, s. Ludwika i Zofii; strz.,
robotnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1918-1921 w 54 pp Strzelców Kresowych Tarnopol. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Hutę. Jednak jego wrześnio-
wy szlak jest nieznany. Po zakończeniu okupacji pracował jako przodownik robót ziemnych 
przy wznoszeniu zbiornika wodnego na Dunajcu w Czchowie. Odznaczony w 1948 Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. [APK, WRN, mikrofilm J-260, s. 131]

MAJOCH ALOIZY, ur. 15 V 1912, Gołąbkowice k. Nowego Sącza, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Długosza 55, s. Franciszka i Marii Małek; kpr. rez. Od 5 VI 1926 ż. Józefa Guttenberger, 
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z którą miał 5 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyru-
szył na front pod Hutę. Jego późniejszy żołnierski szlak jest nieznany. Zm. w 1964 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK; APŚM, Księga 
urodzin Gołąbkowice, t. 2, s. 74; APŚM, Spis parafian]

MAJOCH JAN, zam. w Nowym Sączu; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas działań obronnych  
9 IX wyczerpany długotrwałym marszem i starciem pod Gilowem, odpoczywał wraz z innymi 
żołnierzami na uroczysku „U Studni”. Po zdradzeniu ich miejsca pobytu przez nieznaną osobę 
i otoczeniu przez Niemców, doszło do walki na bagnety, w której poległ wraz z 56 innymi żoł-
nierzami. Spoczywa w mogile zbiorowej w Poszynie (Puszcza Niepołomicka). [Pomniki Pamięci 
Narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, s. 53]

MAJOCHA BRONISŁAW, ur. 15 II 1906, Wola Łużańska, pow. gorlicki, s. Michała  
i Joanny Salwy; strz. rez., rolnik. Po uzyskaniu podstawowego wykształcenia, kontynuował 
naukę w szkole zawodowej. Służbę wojskową pełnił w latach 1927-1928. Zmob. w VIII 1939 do  
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Swój wrześniowy 
szlak zakończył w Gwoźdźcu, dostając się do niewoli sow. W 1941 wstąpił do Armii Czerwonej 
i został pomocnikiem kierowcy. Pierwszy raz był ranny pod Kurskiem, drugi raz koło Stalin-
gradu, gdy odłamek pocisku utkwił w jego ciele. W III 1943 wstąpił do 1 Dywizji im. Tadeusza 
Kościuszki, z przydziałem do 15 pułku przeciwlotniczego, jako kierowca. Wraz z nią wkro-
czył na tereny Polski. W 1944 w czasie niem. bombardowania koło mostu Poniatowskiego  
w Warszawie, stracił wzrok w lewym oku. Kolejny raz został zraniony odłamkiem w lewe nogę 
w m. Pinnow. Brał udział w walkach o Berlin w 1945. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w walkach o Berlin”. Zm. 3 I 1988 i spoczywa na 
cmentarzu w Szalowej. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy, koło Gorlice]

MAJTYKA, sierż. służby stałej. We IX 1939 szef bazy samochodowej w 1 psp. Innych 
danych brak. [Relacja Pawła Jurkiewicza]

MAKARCZYK ANTONI, strz. (?). We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych 
poległ w nieznanym miejscu i okolicznościach. [P1P, s. 131; KSp, s. 219]

MAKOWIEC ANDRZEJ, ur. 4 IV 1900, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Jana i Tekli Prze-
pióry; st. strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk dostał się 19 IX w nieznanych okolicznościach w Sarnkach Górnych do niewoli 
sow. Osadzony 4 X 1939 w obozie NKWD Równe-Lwów i skierowany do pracy przy budowie 
drogi. Po jej zakończeniu znalazł się w którymś z obozów na wschodzie, który opuścił po 
amnestii, udając się 2 IX 1941 do powstającej armii polskiej gen. W. Andersa w Trockoje. Na 
przełomie III i IV 1942 zachorował na tyfus i został umieszczony w szpitalu w Karszy (Uzbeki-
stan). W kwietniu 1942 przebywałem razem z Andrzejem Makowcem w szpitalu. Przez pewien 
czas byłem nieprzytomny. Gdy wróciłem do świadomości lekarz w szpitalu oświadczył mi na 
moje pytanie, że Andrzej Makowiec zmarł 8 IV 1942. Po powrocie do mojej kompanii słyszałem 
rozkaz batalionu, w którym podano ze Andrzej Makowiec zmarł. Tam też został pogrzebany. 
[Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, poz. 133984; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 398; SPGorl., Ns I 235/58, tamże Ns 
161/59; relacja Władysława Górskiego oraz Władysława Dygonia – cytat]

MAKOWSKI KAZIMIERZ, ur. 20 I 1913, Gorlice, s. Edwarda i Zuzanny Dobek; st. strz. 
rez., drukarz. Po 4 klasach szkoły powszechnej, ukończył 5 klas w Gimnazjum im. Marcina 
Kromera w Gorlicach, po czym wyjechał do Nowego Sącza. Tu ukończył 6 klasę gimnazjum. 
W związku z przeniesieniem ojca do Jasła w 1935, wyjechał razem z nim. Powołany w 1937 do 
służby wojskowej prawdopodobnie w pułku art., którą zakończył w 1938. Po przejściu do rez. 
rozpoczął pracę w gorlickiej drukarni. Przebywając w Toruniu został zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp, z którym też wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału w rejonie Przemyśla, przedostał 
się w rejon Lwowa, gdzie wstąpił do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Podczas kolejnych walk, 
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dostał się 17 IX do niewoli sow. Po półrocznym pobycie w obozie jenieckim został zwolniony, 
po czym powrócił do domu. Po zakończeniu wojny do 1952 był kierownikiem sklepów MHD 
w Gorlicach, a następnie wrócił do pracy w drukarni jako zecer. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 13 VII 2001 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP 
Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 6, poz. 739]

MAKSYMOWICZ ANTONI, ur. 5 VII 1910, Kraków, s. Dymitra i Marii Fiderkiewicz; 
ppor. rez. Absolwent gimnazjum w Bochni. Powołany do służby wojskowej i skierowany na 
kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 27 DP w Kowlu, który ukończył w 1934. Studiował 
chemię na UJ. Ppor. rez. mianowany w 1937 i przydzielony do 1 psp. W jego szeregach odby-
wał ćwiczenia rez. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front.  
W czasie wrześniowych walk dostał się w nieznanych obecnie okolicznościach do niewoli sow. 
Umieszczony w Starobielsku, skąd wiosną 1940 został wywieziony przez NKWD do Charkowa 
i tam zamordowany. Pogrzebany na terenie podmiejskiego lasu Piatichatki. [GNLK, s. 161]

MAKSYMOWICZ ROZALIA, ur. w 1908, zam. w Krynicy; pielęgniarka. We IX 1939 
ochotniczo pełniła służbę pielęgniarską w 3 k. bON „Nowy Sącz”, a później w szpitalu w Stryju. 
Świadek śmierci Jakuba Kraja. [SPNS, Ns IV 62/52]

MALEC PIOTR, ur. 31 V 1907, Bałażówka, pow. limanowski, s. Jana i Agaty Kasińskiej; 
strz. rez., rolnik. Z powodu ciężkiej choroby ojca, który przez 10 lat leżał, gospodarstwo pro-
wadziła matka. Z tego też powodu, ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, bowiem 
musiał pomagać matce w pracy. Powołany 17 III 1931 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, 
skąd 16 IX 1931 przeniesiono go do 26 b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez. 22 III 1933, trudnił 
się rolnictwem. Rok później zawarł zw. małż. z Marią Kruczek z Młynnego i tam zamieszkał. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się 
18 IX do niewoli niem. Osadzony w którymś z obozów przejściowych, celem wywiezienia do 
stalagu. W czasie transportu do Rzeszy zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji trudnił 
się rolnictwem. Po jej zakończeniu pracował sezonowo przy naprawach torów na kolei w Tym-
barku, a następnie przez 2 lata w CPN Soliny. Stamtąd przeszedł do Łososińskich Zakładów 
Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej. Zm. w II kwartale 1999 i spoczywa na cmentarzu 
w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, M 897/922]

MALEC STANISŁAW, ur. 18 IV 1914, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Józefa i Józe-
fy Michalik; plut. rez., rolnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Powołany 5 IV 1932 do 
służby wojskowej w czasie której był w szkole podoficerskiej. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp,
gdzie pełniłem funkcje magazyniera broni. W dniu 1 września był alarm i wycofywaliśmy się 
przed Niemcami przez Jasło, Sanok, aż do Brzeżan. Stamtąd 14 września szliśmy przez Podhaj-
ce, Trembowlę do Tłumacza. Tam z kolei 17 września wzięły nas wojska sowieckie do niewoli. 
Teraz z Tłumacza szliśmy przez Podwołoczyska do Wołoczysk. Stamtąd wywieźli nas przez Ki-
jów, Charków, Rostów do Starobielska. Po kilku dniach z Starobielska do Kozielska. Stamtąd 
przewieźli nas na granicę do Małaszowic nad Bugiem, gdzie oddali w ręce Niemców. Osadzony  
w stalagu, skąd 14 XI 1942 zbiegł i ukrywał się w Guebviller (Francja). Po powrocie do domu  
w 1945, pracował na roli oraz w Państwowym Tartaku w Mszanie Dolnej. Stamtąd też, po 
przepracowaniu 25 lat, odszedł na emeryturę. Zm. w II kwartale 1997 i spoczywa na cmenta-
rzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, M 640/808]

MALICKI FRANCISZEK, zam. w Koniecznej, pow. gorlicki; strz. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk został ranny. Umieszczony 6 IX w gorlickim 
szpitalu, skąd jeszcze tego samego dnia był ewakuowany do Jasła. Jego dalsze losy są nieznane. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 35]

MALICKI MIECZYSŁAW, ur. w 1905; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz” 
w szeregach którego wyruszył pod Hutę k. Krynicy. W czasie walk dostał się pod Lwowem do nie-
woli niem. Świadek śmierci Ignacego Aleksandra Thonsisera. Innych danych brak. [SGNS, Zg 44/47]
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MALIK FRANCISZEK, ur. 5 III 1908, Nowy Sącz, s. Franciszka i Marii Citak; plut. służ-
by stałej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa, uczęszczając równocześnie 
do szkoły zawodowej. Powołany w 1929 do służby wojskowej w 1 psp. Po jej ukończeniu pozo-
stał w wojsku jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy na stanowisku instruktora 
w 6 ks. 12 VII 1939 mianowany plut. ze starszeństwem od 1 IV 1939. W takim też charakterze 
wyruszył na front. Podczas walk dostał się w okolicach Gorlic do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu III A Luckenwalde (nr jeńca 84437), skąd po zwolnieniu 2 VII 1940 i otrzymaniu 
statusu robotnika cywilnego, zatrudniono go w stolarni Kaspra Maxa w Dahme. Tam też do-
czekał wolności, po czym w V 1945 powrócił do domu. Tu podjął pracę w biurze konstrukcyj-
nym, a od 1954 w Dziale Planowania ZNTK. Po przejściu na emeryturę w 1968 był kustoszem 
Muzeum Regionalnego w Starym Sączu. Ponadto działał w klubie sportowym „Sokół” Stary 
Sącz oraz ognisku TKKF. Zm. 11 X 1978 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP 
NS, M 152/57; relacje rodziny]

MALIK JÓZEF, ur. 11 V 1910, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Jana i Anny 
Ciesielki; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał u rodziców. Po-
wołany 29 X 1931 do służby wojskowej w 1 ks 2 psp w Sanoku, skąd w III 1932 przeniesiono 
go do plutonu łączności. Miesiąc później oddelegowany do kuchni pułkowej na stanowisko 
kucharza, skąd w III 1933 odszedł do rez. Zmob. 8 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do budowy 
umocnień polowych na Winnej Górze w Biegonicach k. Nowego Sącza. Z chwilą wybuchu 
wojny został wcielony do b. obrony Nowego Sącza, obsadzającego także przygotowane przez 
niego wcześniej pozycje obronne. W obliczu niemieckiej przewagi, zgodnie z rozkazem wyco-
fał się 5 IX do Grybowa, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Tam też 22 IX w Lackach 
Szlacheckich k. Stanisławowa dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oran-
ki, skąd 2 XI 1939 przewieziono go do Brześcia Litewskiego i tam przekazano stronie niem.  
w ramach wymiany jeńców. Umieszczony w stalagu X C Nienburg i zatrudniony przy pracach 
drogowych w Hamburgu. Następnie był pracownikiem rolnym, a później leśnym. W tym też 
czasie związał się z ruchem oporu, służąc mu swoimi informacjami. Dzięki jego meldunkowi 
alianckie lotnictwo doszczętnie zniszczyło skład amunicji w Niendorfie. Podczas wykonywa-
nych wspomnianych prac ciężko zachorował, po czym odesłano go do domu. Podczas okupacji 
leczył się, a także pracował na roli. Również tę pracę wykonywał w okresie późniejszym. Odzn. 
„Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. [AKZKRP Szczawnica, t. 3, 
poz. 925; Ksiażeczka wojskowa nr C 0781883; świadek Józefa Mastalskiego]

MALIK PAWEŁ, ur. w 1902, Stary Sącz, s. Pawła i Bolesławy Ogorzały; st. sierż. służby 
stałej. 29 VIII 1926 był słuchaczem b. szkolnego Piechoty Okręgu Korpusu nr VI w Zalesz-
czykach. W okresie późniejszym pracował w kancelarii 1 psp. Był absolwentem z 9 VI 1938 
kursu eksternistycznego w zakresie 6 klas gimnazjum w Nowym Sączu. Jego wojenne dzieje 
są nieznane. Po zakończeniu okupacji był dyrektorem Uzdrowiska Szczawnica. Zm. w 1968  
i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [SPSS, A 360/26; R. Zaziemski, 1 psp, s. 47]

MALINOWSKI DANIEL, ur. 3 VIII 1905, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Franciszka 
i Marii Węglarz; kpr. rez. rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował na roli. 
Powołany w 1927 do służby wojskowej w 1 pag Przemyśl, skąd odesłano go do Podoficerskiej
Szkoły Weterynarii w Krakowie. Po zakończeniu nauki powrócił do swojej jednostki, skąd 
w 1929 przeszedł do rez. Po powrocie do domu pracował dorywczo w sądzie w Krościenku, 
jako zaprzysiężony biegły sądowy, a także w Towarzystwie Szkoły Ludowej oraz w kółku ama-
torskim przy OSP w Szczawnicy. Z chwilą wybuchu wojny zgłosił się do 1 psp, lecz z powodu 
braku umundurowania i uzbrojenia nie przyjęto go do jednostki. Mimo tych przeciwności, 
razem z wojskiem kontynuował odwrót w kierunku wschodnim. W jego trakcie dostał się pod 
Lubaczowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie Prze-
worsk, skąd miał być wywieziony do stalagu. W 18 dniu niewoli zbiegł z transportu jeńców 
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udającego się do Rzeszy. Po powrocie do domu pomagał uchodźcom udającym się na Węgry, 
służąc noclegiem i informacjami. W tym też okresie wstąpił do ZWZ, gdzie 31 XII 1941 pod 
pseud. „Róg” zorganizował „piątkę” podlegającą Janowi Potoczkowi pseud. „Grzyb”. W póź-
niejszym okresie działał w podziemiu, jako łącznik, używając pseud. „Jawor”. Po zakończeniu 
okupacji został z-cą przewodniczącego GRN w Szczawnicy, a następnie pracował w nowotar-
skim Wydziale Geodezji. Był jednym z założycieli Muzeum Pienińskiego. Odzn. „Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 20 III 1980 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [AKZ-
KRP Szczawnica, k. 385-388]

MALINOWSKI JÓZEF, ur. 28 II 1912, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Franciszka i Marii 
Węglarz; st. strz. rez., rolnik. Gdy miał 2 lata jego ojciec został wcielony do armii austriackiej, 
po czym zaginął na froncie rosyjskim. Z tą chwilą wychowanie 3 dzieci spadło na barki matki. 
To jej zapobiegliwości należy zawdzięczać, że ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym 
pracował w gospodarstwie. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 2 b. 3 psp w Bielsku, 
skąd po okresie rekruckim przeszedł do kgosp, jako kucharz pułkowy. W tym też charakterze 
odszedł 18 VIII 1935 do rez. Po powrocie z wojska nadal zajmował się rolnictwem. Zmob.  
10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany na stanowisko kucharza do Komisariatu Straży Granicznej 
w Krościenku n. Dunajcem. Z chwilą wybuchu wojny po pierwszych walkach granicznych 
wraz z plutonem wycofał się do Nowego Sącza. Tu brał udział w obronie Winnej Góry, za-
kończonej 5 IX odwrotem w kierunku wschodnim. Podczas kolejnych walk, dostał się 14 IX  
w Gródku Jagiellońskim do niewoli niem. W czasie doprowadzania jeńców do obozu przej-
ściowego, skorzystał z nieuwagi strażników i zbiegł, powracając 25 X 1939 do domu. Zarówno 
w okresie okupacji jak i w latach następnych pracował we własnym gospodarstwie rolnym. 5 II 
1940 zawarł zw. małż. z Anielą Waruś. Postanowieniem prezydenta Polski został mianowany 
ppor. z dniem 17 XI 2000. Zm. 19 XII 2000 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP 
NS, M 788/981; AKZKRP Szczawnica, t. 3, poz. 986-993]

MALINOWSKI JÓZEF, zam. w Krynicy; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Jego dalsze losy są nieznane. [S. Csorich, 
Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 i 10 z 1999]

MALLY ANTONI, ur. 23 V 1907, Krynica, pow. nowosądecki, s. Ferdynanda i Anieli 
Hołubowicz; st. strz. rez., ślusarz samochodowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej w No-
wym Sączu, pomagał ojcu w warsztacie ślusarskim. Następnie od 9 IX 1924 do 9 IX 1927 
terminował w warsztacie ślusarsko-mechanicznym Rudolfa Miklera w Krynicy, uczęszczając 
równocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 23 X 1928 do służby wojskowej w 3 k. 5 b. tele-
graficznego Kraków, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu w stop-
niu st. strz. powrócił do k., skąd 15 II 1930 przeszedł wcześniej do rez., na skutek reklamacji 
złożonej przez matkę, po śmierci ojca. Wkrótce po tym kupił samochód ciężarowy i otrzymał 
koncesję na przewóz towarów. 2 II 1933 zawarł zw. małż. Zawezwany 16 VIII 1931 na 6-tygo-
dniowe ćwiczenia do macierzystej jednostki, w czasie której obsługiwał centralę telefoniczną. 
Ponownie znalazł się w swojej jednostce 27 VII 1933 na 6 tygodni. Kolejny raz zawezwany 
na ćwiczenia rez. 30 VIII 1936, tym razem do 38 pp Przemyśl, gdzie był przez 4 tygodnie.  
W dniu 31 VIII 1939 na ogłoszonej mobilizacji włączono mnie do 1 psp i przydzielony zostałem 
wraz ze samochodem ciężarowym do szpitala polowego. Podczas działań wojennych znalazł 
się w Kołomyi, gdzie w ubraniu cywilnym zgłosił się 21 IX do władz sow. o przepustkę po-
zwalającą powrócić do domu, gdzie też się znalazł miesiąc później. Wezwany 28 VIII 1940 do 
władz gminy w Krynicy, gdzie polecono mu wykonać prace remontowe w zakresie ślusarstwa 
w dwóch budynkach, willi „Urocza” i „Carton”. Zresztą oba te obiekty wkrótce zostały zajęte 
przez wojsko. Następnie od 28 XI 1940 do 10 II 1944 pracował w sklepie wodno-kanaliza-
cyjnym. Po jego likwidacji zabrany do firmy niem. „Merkury”, sprawującej kierownictwo na 
pracami ziemnymi przy budowie umocnień polowych i przydzielony na stanowisko konser-
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watora kilku budynków przez nią zajmowanych. 15 III 1945 został pracownikiem Zawodowej 
Straży Pożarnej w Krynicy, skąd po 8 miesiącach przeszedł do prywatnej firmy przewozo-
wej Stanisława Rechowicza w Krynicy. Następnie od 1 X 1947 do 31 VIII 1950 był kierow-
nikiem warsztatu mechanicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Krynicy, by  
z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zostać nauczycielem zawodu w zasadniczej szko-
le zawodowej. Stamtąd też 31 VIII 1968 przeszedł na emeryturę. W 1965 zm. mu ż., po czym  
2 lata później ponownie zawarł zw. małż. Zm. 2 VIII 1987 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. 
[ZKRPiBWP NS, M 599/389]

MAŁEK IGNACY. ur. w 1900, zam. w Jelnej, pow. nowosądecki; plut. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front z plutonem łączności kckm. Podczas walk zaginął 
w czasie przeprawy przez San. Innych danych brak. [SGNS, Zg 94/47]

MAŁEK IGNACY, ur. 22 X 1908, Jelna, s. Stanisława i Marii Jurczak; st. strz., rolnik. 
Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 13 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1933. Po 
przejściu do rez. pracował na roli. Powołany 16 VII 1939 na ćwiczenia wojskowe do kckm  
i przydzielony do plutonu łączności, jako telegrafista, w czasie których wybuchła wojna. Pod-
czas walk, dostał się w okolicach Biłgoraja do niewoli niem. Osadzony w tamtejszym obozie 
przejściowym, a następnie przewieziony do Krakowa, skąd zbiegł. Podczas okupacji, a także  
w latach następnych trudnił się rolnictwem do 1978, po czym przekazał gospodarstwo syno-
wi, odchodząc na rentę rolniczą. W 1945 zawarł zw. małż. ze Stefanią Opoką. Zm. w III 1989  
i spoczywa na cmentarzu w Jelnej. [ZKRPiBWP NS, M 941/443]

MAŁEK STANISŁAW, ur. 2 IX 1903, Jelna, pow. nowosądecki, zam. w Zawadzie (nr 
domu 61), s. Stanisława i Marii Olszak; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1923-
-1924. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę. Podczas walk dwukrotnie ranny, dostał się w Brzeżanach do niewoli sow. Osadzony 
w obozie jenieckim na Uralu, skąd w XI 1939 został przekazany stronie niem. w ramach wy-
miany jeńców. Umieszczony w którymś ze stalagów, skąd go zwolniono 28 IX 1940 ze względu 
na stan zdrowia. [SGNS, Zg 12/49]

MAŁEK STEFAN, ur. w 1911, Korzenna, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 52), 
s. Stanisława i Katarzyny Śliwy; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas wrześniowych walk dostał się  
w nieznanym czasie i miejscu do niewoli niem. Przebywał w obozie jenieckim. Jego dalsze losy 
nie są znane. [SGGrybów, A 385/40]

MAŁEK WALENTY, ur. 19 V 1907, Nowa Wieś, pow. rzeszowski, s. Wojciecha i Ka-
tarzyny Pierlak; plut. rez., mistrz wodno-kanalizacyjny. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
pracował u zamożnych gospodarzy. W 1924 przyjechał do Krynicy w poszukiwaniu pracy  
i otrzymał ją w wodociągach i kanalizacji miejskiej. Powołany 14 III 1930 do służby wojskowej, 
którą zakończył we IX 1931. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego zawo-
du. Zmob. 24 IX 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty, 
jako d-ca plutonu ckm. Podczas walk dostał się pod Kulikowem do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 25 IX zbiegł i powrócił do Krynicy. W okresie okupa-
cji, a także w latach późniejszych pracował w Przedsiębiorstwie Uzdrowiska Polskie Krynica,  
w swoim zawodzie. Z chwilą powstania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
był z-cą st. mistrza wodno-kanalizacyjnego, pełniąc zarazem funkcję kierownika tego działu. 
W 1972 odszedł na emeryturę. Zm. w X 1984 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP 
NS, M 769/277]

MAMAK JAN, ur. 24 XII 1908, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Michała i Barbary Jasicy; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w III 1929 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1930. 



407

Po przejściu do rez. pracował na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asy-
stencyjnego, z którym wyruszył do Krakowa. W Bronowiczach byliśmy okopani kilka dni. Tam 
Niemcy najechali na nas i rozbili. Dostaliśmy rozkaz wycofywać się przez Kraków do Janowa,  
z Janowa do Antonina i do Tomaszowa i Gruboszy Lubelskiej. Tam trwały zażarte walki kilka-
naście dni. Wielu nas zginęło. Brakło broni i Niemcy zabrali nas do niewoli i zagnali do Łańcuta. 
W Łańcucie staliśmy pod gołym niebem o głodzie i chłodzie przez trzy tygodnie. Było nas około 
trzy tysiące. Niemcy nie pozwalali dać nikomu nawet wody do picia. Byliśmy obstawieni kara-
binami maszynowymi, bili nas i torturowali. Dużo nas tam zginęło z głodu i zimna. Stamtąd 
nas załadowano po trzy tysiące na transport i wywieziono do Krakowa, a stamtąd wieziono do 
Niemiec. W drodze dwóch naszych zginęło, bo chciało uciekać. Pojechałem w drugim transporcie 
do Płaszowa i tam zdołałem zbiec. Po powrocie do domu zajmował się rolnictwem. W 1942 
wstąpił w szeregi BCh, gdzie nosił pseud. „Sęk”. Po zakończeniu wojny nadal uprawiał ziemię, 
którą przekazał w 1965 córce z powodu choroby. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obron-
nej 1939”. Zm. 11 XI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Starej Wsi. [ZKRPiBWP NS, M 136/562]

MAMAK JÓZEF, plut. pchor. W czasie działań wojennych d-ca plutonu w bON „Lima-
nowa”. Innych danych brak. [ZIW NS, Materiały historyczne; KSp, s. 219]

MAMAK KAZIMIERZ, ur. 23 XII 1913, Limanowa, s. Józefa i Anny Łyszczarz; ppor. 
rez. Absolwent z 1932 II Gimnazjum w Nowym Sączu. Powołany w 1933 do służby wojskowej  
i skierowany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 psp, który zakoń-
czył w 1934. Ppor. mianowano go w 1937 z przydziałem do 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przydzielony na adiutanta bON „Limanowa”. Prawdopodobnie 6 IX  
w okolicach Ropy został ciężko ranny. Przewieziony do któregoś ze szpitali na wschodzie, 
gdzie dostał się do niewoli sow. Osadzony w Starobielsku, skąd wiosną 1940 został wywieziony 
przez NKWD i zastrzelony. Pogrzebany w zbiorowych mogiłach na terenie podmiejskiego lasu 
Piatichatki. [ZIW NS, Materiały historyczne; Z1P; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 365; KSp, s. 219; GNLK, s. 161-162]

MAMAK STANISŁAW, plut. rez. W czasie wrześniowych walk d-ca plutonu łączności 
w bON „Limanowa”. W okresie okupacji członek AK działający pod pseud. „Rzeka”. Innych 
danych brak. [ZIW NS, Materiały archiwalne; KSp, s. 219]

MAMALA ANTONI, ur. 1905, Olszanka, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii, zam.  
w Jazowsku; strz. rez. rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na 
front w kierunku Krościenka. Po walkach obronnych w dolinie Dunajca, wycofał się do Nowe-
go Sącza, gdzie brał udział w jego obronie. Tam też został ranny. Przewieziony 5 IX do szpitala 
w Gorlicach, skąd następnego dnia przeniesiono go do Jasła, a stamtąd 6 IX ewakuowano dalej 
w kierunku wschodnim. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 21, 
Lista..., szpital Jasło, poz. 36 i 116]

MAMROSZ SZYMON, ur. 19 IV 1908, Hańczowa, pow. gorlicki, s. Filipa i Anastazji 
Demej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 IV 1931 do służby wojskowej w 6 psp w Sam-
borze, którą zakończył 15 IX 1932. Po przejściu do rez. trudnił się rolnictwem. Zawezwany  
w 1934 i 1936 na 2-miesięczne ćwiczenia wojskowe w 6 psp. 23 II 1937 zawarł w Hańczowej 
zw. małż. z Melanią Honczaryk. Zmob. 6 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do prac fortyfika-
cyjnych w rejonie Grybowa. Podczas walk dostał się 14 IX w Gródku Jagiellońskim do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu VIII A Görlitz, skąd po zwolnieniu z niewoli w 1940 i uzyskaniu sta-
tusu robotnika cywilnego, pracował na roli. Wolność odzyskał w IV 1945, po czym powrócił 
do kraju. Tu pracował do 1947 w Hańczowej, tj. do czasu wysiedlenia go w ramach akcji „Wi-
sła” na Ziemie Zachodnie. Od 1 I 1950 do 30 X 1967 był magazynierem w PGR Bucze (pow. 
świebodziński, woj. lubuskie). Ze względów na ciężką chorobę powrócił z końcem 1967 do 
Hańczowej. Zm. 17 XI 1990 i spoczywa na cmentarzu w Hańczowej. [ZKRPiBWP NS, M 789/515; 
SGGorl., Lhip 86/38]
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MANGEL ABRAHAM, pochodził z Ochotnicy, pow. nowotarski; strz. We IX 1939 żołn. 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk był ranny. Umieszczony 10 IX 
w jasielskim szpitalu, który opuścił 2 X, powracając do domu. Jego dalsze losy są nieznane. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 57]

MANIAK JAN, ur. w 1904, Brzozowa, pow. Tarnów, zam. w Nowym Sączu, ul. Biliń-
skiego 1, s. Wojciecha i Marii Ciszek,  od 26 II 1932 z Marią Feiller, miał 2 dzieci; sierż. służby 
stałej. Jako podoficer zawodowy brał udział w wojnie obronnej 1939, aczkolwiek jego wrze-
śniowy szlak jest nieznany. Po jej zakończeniu powrócił do domu, gdzie wstąpił do ZWZ. 
Aresztowany w 1940 przez gestapo za przynależność do podziemnej organizacji i osadzony  
w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem 23 II 1942 wywie-
ziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 24774). Tam też 17 VI 1942 został stracony. O jego 
śmierci zawiadomiono rodzinę telegramem nadanym z obozu w dwa 2 później. [SPNS, Zg 2/49; 
SGNS, NsI 86/49; Księga pamięci..., t. 2, s. 846; Z1P, s. 48; relacja Stanisława Piętki]

MARCHACZ JAN, ur. w 1905, zam. w Starej Wsi, pow. nowosądecki; strz. rez. ?. Zmob. 
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas 
walk o Lwów poległ w nieznanych okolicznościach. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]

MARCHACZ JULIAN, ur. 8 XII 1906, Tęgoborze, pow. nowosądecki, s. Mikołaja  
i Agnieszki Sołtys; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego 
wrześniowy szlak biegł od Muszyny przez Krynicę, Jasło, Krosno, w kierunku przeprawy 
przez San. Tam też dostał się do niewoli niem. Przebywał w obozie przejściowym w Sowlinach  
k. Limanowej, skąd powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
[ZKRPiBWP NS, M]

MARCHACZ MARIAN, ur. 8 XII 1906, Tęgoborze, pow. nowosądecki, s. Mikołaja  
i Agnieszki Sołtys; plut. rez., rzeźnik-masarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej po-
został przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1928 do służby woj-
skowej w 1 psp, skąd po okresie unitarnym, skierowano go na kurs radiotelegraficzny do 
5 Baonu Telegraficznego Kraków. Po jego ukończeniu powrócił do macierzystej jednostki, 
gdzie po awansie do stopnia kpr. był d-cą drużyny w plutonie łączności. Po przejściu do rez.  
21 IX 1929, powrócił do pracy w rolnictwie. Po zawarciu zw. małż. w 1934 z Marią Stanisław-
czyk, otwarł niewielki sklepik z towarami mieszanymi. Zawezwany w 1932 na 6-tygodnio-
we przeszkolenie rez., które odbywał w kancelarii pułkowej 3 psp w Bielsku. 2 lata później 
brał udział w koncentracji plutonów łączności w 4 psp w Cieszynie, a w 1937 w 1 psp. Zmob.  
18 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do plutonu łączności w II b. Razem z nim wyruszył  
26 VIII do miejsca jego koncentracji w Łabowej, jako z-ca d-cy drużyny telegrafistów. 2 dni 
później przeniesiony do Uścia Ruskiego, skąd rozpoczął swój wrześniowy szlak. Po rozbiciu 
jego oddziału pod Krosnem, został d-cą zreorganizowanej 2 drużyny, z którą doszedł do Brzu-
chowic k. Lwowa. Po klęsce, wraz z 6 innymi żołnierzami rozpoczął powrót do domu, by po ty-
godniowej wędrówce zakończyć go w rodzinnej miejscowości. Tu w dalszym ciągu sprzedawał  
w swoim sklepie do 21 VIII 1941. Wówczas to po otrzymaniu wiadomości o śmierci brata Karo-
la w Oświęcimiu zamknąłem sklep na znak żałoby. Niemiec przebywający na terenie wsi, chciał 
mnie za to zastrzelić. Życie ocaliła mi żona ukrywając mnie w pomieszczeniu gospodarskim, lecz 
sama padła ofiarą jego wściekłości. Pomimo tego że była w widocznej już ciąży pobił ja dotkliwie, 
w wyniku czego trzy dni po urodzeniu dziecka zmarła. Po zakończeniu okupacji pracował na 
roli. W 1952 zawarł ponownie zw. małż. z Bronisławą Kuźmą. W skutek podeszłego już wieku 
przekazał w 1978 swoje gospodarstwo synowi Bronisławowi, a sam przeszedł na emeryturę 
rolniczą. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 20 IV 2004 i spoczywa na 
cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, M 920/1116; relacja Mariana Marchacza]

MARCHACZ WŁADYSŁAW, ur. 18 VI 1914, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Marka 
i Agnieszki Liszki; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował 
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u zamożnych gospodarzy. Powołany 5 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
2 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki z przydziałem do plutonu zwiadu 
konnego, z którym wyruszył na front do Regetowa. Podczas walk dostał się 15 IX w Gródku 
Jagiellońskim, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, skąd zbiegł. Po 
powrocie do domu został aresztowany w XI 1939 przez gestapo, pod zarzutem posiadania bro-
ni. Osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd po 2-tygodniowym pobycie został zwolniony, 
z powodu braku dowodów winy. W XI 1942, po złożeniu przysięgi na ręce Mariana Orłowskie-
go, został żołnierzem BCh. Tam też pod pseud. „Majzel” był d-cą drużyny. Postanowieniem 
prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. Zm. w I kwartale 2002 i spoczywa 
na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, M 984/1040]

MARCINKIEWICZ ADAM, ur. 16 XI 1914, Glinik Mariampolski; ppor. Absolwent 
gimnazjum im. Marcina Kromera w Gorlicach. Po zdaniu matury powołano go do służby 
wojskowej w Szkole Podchorążych 1 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Grudziądzu. Po jej 
ukończeniu pozostał w wojsku jako podoficer zawodowy. Awansowany 1 I 1938 na ppor., po
czym przeniesiono go do 1 psp. Stąd skierowany został do tworzącego się gorlickiego bON, 
gdzie organizował 4 k. Po jej sformowaniu z gimnazjalistów, harcerzy i strzelców, wyruszył 
na jej czele aby zająć pozycje na Magurze Małastowskiej. Podczas walk pod Sądową Wisznią 
ranny, dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców zbiegł i powrócił do domu. 
Na początku XI 1939 wraz z ojcem i braćmi przedostał się przez zieloną granicę na Węgry,  
a następnie do Francji. Tu wstąpił w szeregi WP, otrzymując przydział do Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Podhalańskich. W jej szeregach walczył pod Narwikiem. Po ewakuacji wojsk 
alianckich z Norwegii, znalazł się jako instruktor na Bliskim Wschodzie. Przeniesiony do  
1 DPanc gen. Maczka na stanowisko d-cy k. moździeży, w szeregach której walczył pod Caen, 
Falaise, a następnie na ziemi holenderskiej i niem. Po wojnie pozostał na emigracji. Odzn. 
Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, oraz medalami: brytyjskimi, 
francuskimi i norweskimi. [Żołnierze, s. 22-23; KSp, s. 219]

MARCISZ STANISŁAW, ur. 31 V 1909, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jakuba i Marii 
Ciuły; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 V 1932 do służby wojskowej w plutonie łączności 
1 psp, którą zakończył we IX 1933. Zmob. 27 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wy-
ruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem razem z plutonem łączności, zajmując 
pozycje na górze Marszałek. 1 września przez cały dzień toczyły się walki obronne. Pod osło-
ną nocy wycofaliśmy się na górę Wietrznicę i stamtąd stopniowo wycofywaliśmy się pod osłoną 
nocy. W Krośnie stawiliśmy silny opór nieprzyjacielowi, a następnie wycofaliśmy się pod Gródek 
Jagielloński. Tam zrobiliśmy silny opór na bagnetach, cośmy wroga wycofali do 2 kilometrów.  
Z powodu zaatakowania nas przez samoloty nieprzyjaciela, musieliśmy się wycofać i tam zostałem 
ranny w nogę. Następnie wycofaliśmy się do Sądowej Wiszni, potem do Mościsk, a stamtąd pod 
Lwów, gdzie 19 września. otoczono nas i zabrano do niewoli. Osadzony w obozie przejściowym, 
z którego zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w II kwartale 
1999 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 157/923; świadek Jana Wojtasa]

MARCZYK JAN, ur. 26 III 1915, Nowy Sącz, s. Józefa i Anieli Okrąglak; strz. rez., pra-
cownik umysłowy. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyru-
szył na front pod Hutę k. Krynicy, wraz z plutonem sanitarnym Podczas wrześniowych walk, 
dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, 
po czym w I 1940 powrócił do domu. Miesiąc później został aresztowany przez gestapo i osa-
dzony w nowosądeckim wiezieniu jako zakładnik. Po 7-tygodniowym pobycie na wskutek 
braku dowodów winy został zwolniony. Ponownie aresztowany w V 1940 w czasie łapanki 
koło dworca kolejowego w Krakowie i przewieziony do nowosądeckiego więzienia. Stąd w XI 
1940 przetransportowano go do obozu pracy Pustków k. Dębicy, z którego w X 1942 odesłano 
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go ponownie do sądeckiego więzienia. Po przybyciu na miejsce został oddany do dyspozycji 
miejscowego urzędu pracy. Wywieziony do kopania okopów, skąd w III 1944 zbiegł i wstą-
pił do sow. oddziału partyzanckiego O.K.B. „Smiert szpionom”, dowodzonego przez mjr „Sa-
szę”. Podczas potyczki z Niemcami pod Krosnem 10 I 1945 został ciężko ranny. Umieszczony  
w sow. szpitalu polowym, skąd następnie został przewieziony na dalsze leczenie do nowosą-
deckiej lecznicy. [ZKRPiBWP NS, Manul., 5]

MAREK ANTONI, ur. 17 I 1917, Łącko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Agnieszki, kawa-
ler; strz. Powołany od III 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, 
dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu wstąpił w 1940  
w szeregi ZWZ, gdzie był kurierem. Aresztowany 8 XII 1941 podczas wykonywania kolejnego 
zadania na terenie Słowacji i przekazany Niemcom. Osadzony w nowosądeckim więzieniu,  
a następnie w tarnowskim, skąd 5 IV 1941 wysłano go transportem do KL Auschwitz (nr 
obozowy 11530). Rozstrzelany 11 XI 1941 pod ścianą śmierci na dziedzińcu bloku 11 (w dniu 
święta państwowego). [ZKRPiBWP NS, Mn 6; SPNS, Ns 1039/67; Księga pamięci..., t. 1, s. 522]

MAREK FRANCISZEK, ur. 21 IX 1911, Dobroniów k. Szczyrzyca, pow. limanowski,  
s. Piotra i Antoniny Opach; strz., rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1933 do służby wojskowej, którą zakoń-
czył 9 III 1935. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., a rok później na 8 tygodni, 
w czasie której brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. W VIII 1939 do 1 psp i przydzielo-
ny do sądeckiej kmarsz, z którą udał się do Cieszyna. Podczas działań wojennych dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd zbiegł. Po powrocie do domu pracował na roli. 20 I 1943 wstąpił w szeregi AK, gdzie 
pod pseud. „Kresowiec” służył jako łącznik. Brał udział w akcji partyzanckiej odbicia znacznej 
ilości zarekwirowanego przez okupanta bydła, jaka miała miejsce w VIII 1944. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1995. 
[ZKRPiBWP NS, M 172/732]

MAREK KONSTANTY, ur. 14 VIII 1912, Janowice, pow. limanowski, s. Stanisława  
i Marii Rymarczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 3 III 1934 do służby wojskowej w 3 ks 
4 psp w Cieszynie, skąd we IX 1934 przekazano go do b. KOP. Stamtąd też w X 1936 od-
szedł do rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym wyruszył na front pod Kro-
ścienko n. Dunajcem. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XII B Frankenthal, skąd po zwolnieniu w 1941, wywieziono go do przymusowych prac w miej-
scowości Aspach. Wolność odzyskał 19 III 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich.  
Do kraju powrócił w II 1946. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w I 1995. [ZKRPiBWP NS M 177/698]

MAREK MICHAŁ, ur. 8 IX 1909, w New Haven (USA), s. Michała i Anny Sejud; st. strz. 
rez., rolnik. W wieku 2 lat wraz z rodzicami powrócił do kraju, po czym osiedli w Zabrzeży. 
Tam też ukończył szkołę powszechną, a następnie pomagał rodzicom w gospodarstwie. Powo-
łany w X 1933 do służby wojskowej, którą zakończył w III 1935. Po przejściu do rez. pracował 
na roli. W 1938 zawarł zw. małż. z Jadwigą Zbożeń. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do sądeckiej kmarsz, z którą wyjechał do Cieszyna. Podczas walk pod Przemyślem dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Oświęcim, skąd jako rolnik został zwolniony 
11 X 1939, po czym powrócił do domu. Już w XII 1939 wstąpił do ZWZ, a następnie był żołn. 
BCh, używając pseud. „Murzyn”. W jego domu przechowywana była broń oraz żywność dla 
oddziałów partyzanckich. Po zakończeniu okupacji wyjechał do Marciszowa (pow. kamienno-
górski), obejmując gospodarstwo rolne. Ze względów zdrowotnych powrócił do Łącka, gdzie 
trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 9 V 1987  
i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, M 179/376; ANNS, Kombatanci Łącko, t. 50]
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MARESZ JÓZEF, ur. 24 VIII 1900, Dębowiec, pow. jasielski, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Lwowska 15, ż., 1 dziecko; wachmistrz rez. W VIII 1939 zmob. do 1 psp. Innych danych brak. 
[APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1260]

MARGOSIAK JAN, ur. 14 VII 1910, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii Antolak; 
strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. W 1930 wraz z ojcem podjął pracę w kolejnictwie. Powołany 30 XI 1932 
do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 20 III 1933 skierowano go do służby granicznej  
w b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez. 25 V 1934, wrócił do pracy w PKP. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Po walkach 
pod Jazowskiem i wycofaniu się rozbitego oddziału do Nowego Sącza, został przewieziony 
ostatnim transportem kolejowym do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tam byłem tylko kilka dni  
i tam robiliśmy porządek na drodze i prowadziłem wartę w dzień i w nocy, po czym wymaszero-
waliśmy. I tak my się posuwaliśmy z północy na południe, aż 18 września przekroczyliśmy gra-
nicę węgierską. Po rozbrojeniu był internowany. Dnia 31 III 1940 przyjechał Czerwony Krzyż 
i zapisałem się do powrotu do domu. Wywieziony 14 VI 1940 do stalagu XVII A Kaiserste-
inbruch, skąd po 3-miesięcznej kwarantannie przewieziono go do Krakowa, gdzie odzyskał 
wolność. W okresie okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończeniu powrócił w 1945 do 
pracy jako dróżnik kolejowy. Stamtąd też w 1970 odszedł na emeryturę. Zm. w I kwartale 2000 
i spoczywa na cmentarzu w Sieniawie. [ZKRPiBWP NS, M 806/954]

MARKIEWICZ ANTONI, ur. 8 VII 1912, Porąbka, pow. limanowski, s. Wojciecha i Ma-
rii Kulig; st. strz. rez., rolnik. Z powodu panującej biedy w jego 11-osobowej rodzinie, został 
w wieku 7 lat oddany na wychowanie dziadkowi. Po jego śmierci 2 lata później, obowiązek ten 
przejęło wujostwo. Mimo tych przeciwności ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Powołany 
16 III 1935 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył 17 IX 1936. Po przejściu 
do rez., zawarł zw. małż. Zawezwany 1 X 1938 na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do 1 psp,  
w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front pod Krynicę. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Birczą, skąd po rozbi-
ciu oddziału powrócił do Jurkowa. Przez okres okupacji, a także w latach późniejszych trudnił 
się rolnictwem. 13 I 1943 po zaprzysiężeniu przez Stanisława Myszę został żołn. placówki BCh 
„Dwór”, gdzie służył pod pseud. „Garbarz”. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Jurkowie. [ZKRPiBWP NS, M 185/410]

MARKOWICZ FILIP, pochodził z Sękowej, pow. gorlicki; kpr. rez. We IX 1939 d-ca  
7 drużyny w 4 k. bON „Gorlice”. Innych danych brak. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Akta osób podopiecz-
nych, poz. 46, świadek Edwarda Tumidajowskiego]

MARKOWICZ FRANCISZEK, ur. 21 VIII 1908, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Andrzeja  
i Marii Osipowicz; st. strz. rez., robotnik. Ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, bo-
wiem z powodu ciężkich warunków finansowych rodziny, musiał pomagać w gospodarstwie. 
W 1924 rozpoczął samodzielna pracę w gorlickim Zakładzie Ceramiki (Maziarnia), a następnie 
po 2 latach w Fabryce Maszyn „Glinik” w charakterze kotlarza. Powołany 16 IV 1931 do służby 
wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, którą zakończył 13 IX 1932. Po przejściu do 
rez. pracował dorywczo na budowach. Po zawarciu zw. małż. w 1935 był pracownikiem Spółki 
Naftowej „Wanda” w Dominikowicach, na stanowisku pomocnika kowala. Przed wybuchem 
wojny należał do tzw. Drużyny Kobylańskiej, organizacji o strukturze wojskowej, prowadzonej 
przez kpr. Antoniego Hałasa. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszkolenie 
wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice” z przydziałem do plutonu zwiadowców. 
Batalion krótko przed wybuchem wojny wymaszerował w tereny górskie pod Słowacką granicę  
i rozlokowany został w przygranicznych wsiach: Gładyszów, Zdynia, Radocyna. Tam rozpoczęto 
pierwsze potyczki z Czechami miejscowości Konieczna. Po rozpoczęciu wojny, batalion został 
przeniesiony w kierunku Żmigrodu, Krosna, Krościenka. 9 września doszło do krwawej bitwy  
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w rejonie Krościenka, gdzie batalion został rozbity. W czasie walki zostałem ranny od kuli nie-
przyjaciela w okolicę prawej piersi i po zaopatrzeniu przez służbę sanitarną, zostałem przydzie-
lony do grupy, która wymaszerowała w kierunku Przemyśl–Gródek Jagielloński. Tam też zosta-
łem wraz z innymi wzięty do niewoli i zabrany do obozu przejściowego w Przemyślu. Był on 
zlokalizowany w jednym z kościołów. Przebywałem tam trzy dni, skąd wraz z innymi uciekłem. 
Po powrocie do domu ok. 17 IX, zaczął pracę w Kopalni Nafty „Eugenia” w Kobylance, jako 
pomocnik kowalski. Po zakończeniu okupacji pracował w Kopalni Nafty „Brzezinka” w Krygu, 
jako szybowy. Przeniesiony do kopalni „Folusz” (?), gdzie był pomocnikiem wiertacza. Po wy-
czerpaniu się zasobów ropy, wrócił w 1963 do kopalni „Brzezinka”, skąd odszedł do Zakładów 
Surowców Mineralnych w Rzeszowie. Tam też w 1972 osiągnął wiek emerytalny. Odzn. me-
dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm. 8 VII 1999 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. 
[ZKRPiBWP NS, M 908/939]

MARKOWICZ KAZIMIERZ, ur. 4 III 1919, Siary, pow. gorlicki, s. Piotra i Salomei Haj-
duk; strz., kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole zawodo-
wej. Zmob. w VIII 1939 jako członek „Strzelca”, do 2 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
na front na Magurę Małastowską. W nocy z 6 na 7 IX brał udział w zasadzce na kolumnę 
nieprzyjacielskich wozów pancernych i czołgów w Krościenku Niżnym. Podczas kolejnych 
walk pod Sądową Wisznią jego oddział został rozbity, po czym powrócił do domu. Od VII 
1944 pracował w kopalni nafty w Ropicy Górnej, a od IX 1951 w Warsztatach Szkolnych Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej w Gorlicach. Stamtąd też przeszedł w 1981 na emeryturę. Zm. 23 
IX 1993 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS, M 977/939; tamże, Koło Miejskie Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 4, poz. 419]

MARKOWICZ STANISŁAW, ur. 15 I 1913, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Jakuba  
i Marii Hałas; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w gor-
lickiej szkole zawodowej. Nie mogąc znaleźć pracy przebywał przy rodzicach pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 14 VI 1935 do służby wojskowej w 6 psp w Samborze, skąd po  
6 miesiącach przeniesiono go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do 
rez. 7 V 1937, wrócił do pracy w ojcowskim gospodarstwie. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp  
i skierowany do wzmocnienia Posterunku Straży Granicznej w Uściu Ruskim. Podczas działań 
wojennych zachorował i odesłano go do szpitala wojskowego w Brzeżanach. Tam też 19 IX 
dostał się do niewoli sow. Wywieziony do obozu NKWD Oranki, skąd 11 XI 1939 w ramach 
wymiany jeńców, został przekazany stronie niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg  
(nr jeńca 15192), gdzie pracował przy regulacji rzeki, a także w rolnictwie. Przeniesiony  
w 1940 do stalagu XI A Altengrabow, skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cy-
wilnego, skierowano go 23 X 1941 do przymusowych prac w miejscowości Ellenberg. Wolność 
odzyskał 24 IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Lecz tą miejscowość opuścili 
Amerykanie, a weszły wojska radzieckie. Wywieźli mnie do Szczecina, gdzie wstąpiłem do Wojska 
Polskiego. Tam wydano mi zaświadczenie umożliwiające powrót do domu, co stało się 1 IX 1945. 
Po przybyciu do Dominikowic pracował przy pracach sezonowych, a także w gospodarstwie.  
W 1951 został zatrudniony w gorlickim kopalnictwie naftowym, skąd w 1972 odszedł na emerytu-
rę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 16 II 1993 i spoczywa na cmentarzu 
w Dominikowicach. [ZKRPiBWP NS, M 190/678; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 434]

MARKOWICZ WASYL, pochodził ze Złockiego, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp. Innych danych brak. [SGMuszyna, C 130/40]

MARKOWSKI WOJCIECH, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front jako d-ca 1 plutonu w 7 ks. Podczas wrześniowych walk poległ w bliżej nieznanym 
miejscu i okolicznościach. [P1P, s. 115, 129; KSp, s. 219]

MARSZAŁEK TADEUSZ, ur. 12 VII 1906, Kokuszka, pow. nowosądecki, s. Tomasza  
i Marii Tokarczyk; sierż. służby stałej, leśnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej po-
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został przy rodzicach, pomagając im w pracy. Powołany 20 III 1928 do służby wojskowej  
w 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej zakończeniu i awansie do stopnia 
st. strz. pełnił funkcję instruktora w II b. do 15 XII 1929. Potem pozostał nadal w wojsku, 
najpierw jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy. W tym też okresie został plut., 
a następnie sierż. Absolwent kursu eksternistycznego w zakresie 6 klas gimnazjum zakończo-
nego 9 VI 1938 w Nowym Sączu. W obliczu zbliżającej się wojny wyruszył 25 VIII 1939 wraz  
z II b. w okolice Tylicza, celem obsadzenia granicy słowackiej. Tam też zastał go wybuch wojny. 
Pod naporem nacierającego nieprzyjaciela pod ciągłym ogniem artylerii i lotnictwa niemiec-
kiego wycofujemy się przez Gorlice, Jasło do Krosna, gdzie stoczono ciężką bitwę z agresorem.  
W dalszym ciągu wycofuję się przez Brzozów i przeprawa przez San. Po drodze pierwsze napady 
Ukraińców. W Birczy zostaje zorganizowany duży oddział z rozbitków. Dochodzi do dużej wal-
ki. Jest wielu zabitych i rannych. Między innymi ginie kpt. Białkowski. Dalsze wycofywanie się 
przez Przemyśl, Sądową Wisznię, Gródek Jagielloński do miejscowości Kozice, gdzie następuje 
dwudniowa walka resztek 1 psp (około 300 ludzi), po której dostałem się do niewoli niemieckiej. 
Teraz pędzono nas pieszo do Przemyśla, a następnie Radymna. Tam załadowano na węglarki 
i transportowano przez Tarnów, gdzie też udało mi się zbiec. W czasie okupacji prowadził do 
I 1942 własny kiosk, należąc równocześnie do ZWZ. Wobec rozbicia organizacji, zaprzestał 
pracy zawodowej i ukrywał się. Następnie od V 1942 był członkiem placówki AK „Łąka”. Pod 
pseud. „Orlik” brał udział w wielu akcjach partyzanckich, takich jak: rozbrojenie niem. stra-
ży leśnej w Nawojowej, wypadu na posterunek policji ukraińskiej w Łabowej, rozbiciu grupy 
Ukraińców w Andrzejówce, ostrzelaniu kolumny aut na szosie Krynica–Łabowa, rozbrojeniu 
straży kolejowej na stacji w Kamionce Wielkiej, walce z niem. oddziałami w Łomnicy, czy 
rozbrojenia niem. straży granicznej w Łomnicy. Po zakończeniu okupacji ujawnił się, oddając 
posiadaną broń. Do końca 1949 pozostał u rodziny, lecząc się, a także częściowo zarobkując 
jako krawiec. Po wyjeździe w 1950 na Ziemie Zachodnie, podjął pracę w Państwowej Agencji 
Drzewnej PAGED w Katowicach, zostając kierownikiem składu w Nysie. Jeszcze tego samego 
roku przeszedł do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie, będąc kierowni-
kiem składnicy w Muszynie, a następnie w Limanowej. Stamtąd też w 1971 odszedł na eme-
ryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 29 IV 1996 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 208/745; SGSS, A 404/38]

MARSZAŁEK WŁADYSŁAW, ur. 23 I 1914, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Muchy; kpr. rez., pracownik umysłowy. Ukończył szkołę zawodową w Nowym Sączu, po czym 
pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1937 do służby woj-
skowej w 1 psp, skąd 15 VIII skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu brał 
udział w operacji „Zaolzie”, jako d-ca drużyny. Do rez. przeszedł 11 XI 1938. Zmob. 25 VIII 
1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Wieliczki, jako d-ca drużyny. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Bochnią, skąd po 
rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w Ostbahn-Ausbesserung-
swerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po wojnie, 31 I 1945 przeszedł do PKP na 
stanowisko magazyniera, następnie starszego magazyniera i wreszcie kierownika grupy ma-
gazynowej w Głównym Magazynie Służb Zaopatrzenia w Materiały Techniczne w Nowym 
Sączu. Stamtąd też 1 V 1974 odszedł na emeryturę. 10 V 1978 został sołtysem wsi Jamnica. 
Odzn.: Złotym Krzyżem Zasługi, oraz odznakami: „Zasłużony dla Województwa Nowosądec-
kiego” i „Przodujący Kolejarz”. [ZKRPiBWP NS, M 664/905]

MARYNIARCZYK WINCENTY, ur. 21 I 1909, Ciche, pow. nowotarski, s. Tomasza  
i Katarzyny Urszulak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1931 do służby wojskowej w 1 psp, 
skąd 1 IX 1931 przeniesiono go do służby granicznej w 8 b. KOP „Stołpce”. Po przejściu do rez. 
1 III 1933 nadal pracował na roli. Zmob. 22 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył do miejsca 
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koncentracji II b. w Łabowej. Wykonując rozkaz przeszedł 3 IX wraz z oddziałem do Mar-
cinkowic, skąd pociągiem podwieziono ich na front do Limanowej. Wobec zmiany koncepcji 
obrony, wycofał się do Nowego Sącza, po czym 5 IX wyruszył dalej w kierunku wschodnim. 
Swój udział w wojnie obronnej zakończył koło Baligrodu, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił 
do domu. Zarówno w okresie okupacji, jak i po jej zakończeniu trudnił się rolnictwem. Odzn.: 
srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm. w IV 1999. [ZKRPiBWP NS, 
M 213/948; Książeczka wojskowa nr 062438; świadek Wojciecha Stękały, Franciszka Takuski]

MARYNOWSKA MARIA, patrz Korzon Maria.
MARYNOWSKI JAN, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”. 

Poległ podczas walk w Krościenku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]
MASŁO JAN, ur. 21 II 1914, Gołkowice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Katarzyny Dylicz; 

plut. rez. Po szkole powszechnej kontynuował naukę w szkole zawodowej. Powołany w 1936 
do służby wojskowej w 1 psp, która zakończył w 1937. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowa-
ny jako d-ca działonu do plutonu ppanc. W czasie walk został ranny 14 IX w prawe przedramię 
i pośladek, umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd został zabrany 22 X do niewoli sow.  
W drodze wymiany jeńców przekazany 25 XI 1939 stronie niem. i umieszczony w stalagu IX A 
Ziegenhain. Odzn. Orderem Odrodzenia Polski. [ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 115]

MASON JÓZEF, st. strz. We IX 1939 żołn. 4 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk w Sądowej Wiszni został ciężko ranny i przebywał w szpitalu polowym, 
zorganizowanym w stodole. Innych danych brak. [Relacja Kazimierza Kosiby]

MASTALERZ JAN, elew, orkiestrant. Uczeń gry na klarnecie w orkiestrze 1 psp. Z chwilą 
wybuchu wojny przeniesiony wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
Po przybyciu na miejsce wraz z kolumną wojska, wysłano go w kierunku granicy węgierskiej. 
W drodze dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, 
skąd miał być wywieziony. Jego dalsze losy są nieznane. [KLc]

MASTALSKI ANTONI, ur. 6 II 1912, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzy-
ny Majerczak; kpr. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w pracach gospodarskich. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 4 psp 
w Cieszynie, którą zakończył 28 IX 1937 w stopniu kpr., na stanowisku d-cy drużyny. Za-
wezwany jesienią 1938 na 10-tygodniowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w ramach których brał 
udział w operacji „Zaolzie”. Ponownie powołany w szeregi wojska 11 VII 1939 i skierowany 
do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. W momencie 
wybuchu wojny zwartą grupą pod dowództwem por. Farona zdołaliśmy się wycofać przez Przy-
słop, Jazowsko, Winną Górę, gdzie doszło do bitwy z Niemcami. Podczas późniejszych walk  
w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli niem. Osadzony 16 IX w obozie przejściowym Prze-
myśl, skąd po czterech dniach pobytu w gronie jedenastoosobowej grupki spróbowaliśmy noc-
nej ucieczki. Pomimo strzelaniny części z nas to się udało. Po powrocie do domu podjął pracę  
w ojcowskim gospodarstwie. Z chwilą zawarcia w 1942 zw. małż. z Heleną Gabryś, rozpoczął 
samodzielnie gospodarować. Po zakończeniu okupacji wyjechał do pracy w Warszawie i tam 
podjął pracę w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym. Po przeniesieniu się na Śląsk, został zatrud-
niony w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym. Powróciwszy do domu, został cieślą  
w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Szczawnica. Stamtąd też odszedł na emeryturę. Będąc 
już w stanie spoczynku, uległ w 1982 ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego stracił rękę. 
Przez 57 lat był członkiem miejscowej OSP. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939” i odznaką „Wzorowy Strażak”. Zm. w I 1991 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. 
[ZKRPiBWP NS, M 714/527; AKZKRP Szczawnica, k. 334-335]

MASTALSKI JÓZEF, ur. 28 IX 1911, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Stanisława i Ka-
tarzyny; st. strz. rez., woźnica. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pomagał rodzicom  
w gospodarstwie. Powołany w X 1932 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd po okre-
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sie rekruckim przeniesiono go do służby granicznej w b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez.  
w X 1935, pracował zarobkowo. W 1937 zawarł zw. małż. z Katarzyną, pracując we własnym 
gospodarstwie rolnym. Zawezwany we IX 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe w 4 psp 
Cieszyn. Ponownie powołany w 1938 w szeregi wojska, tym razem na 8 tygodni do 1 psp,  
z którym brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmoc-
nienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem, skąd rozpoczął wrześniowy 
szlak. W jego trakcie dostał się 22 IX w Brzeżanach do niewoli sow. Wywieziony do obozu 
NKWD Oranki, skąd w XI 1939 został przewieziony do Brześcia Litewskiego i tam przeka-
zany w drodze wymiany jeńców stronie niem. Umieszczony w stalagu II A Neubrandenburg  
(nr jeńca 5563), skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go 
w X 1940 do przymusowych prac rolnych w Zölkow. W XII 1942 zbiegł stamtąd i po powrocie 
do domu ukrywał się do końca wojny. Po zakończeniu okupacji pracował w rolnictwie, a od 
1950 w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym. Stamtąd też przeszedł w 1976 na 
emeryturę. Zm. w IV 1990 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, M 222/487; 
AKZKRP Szczawnica, K. 360; SPPpIIIRz NS, M 145]

MAŚKO EMIL, ur. w 1912, zam. w Gołkowicach Dolnych; strz. rez. Zabrany przez wyco-
fujące się polskie wojska, jako podwód do 1 psp, z którym ewakuował się w kierunku wschod-
nim. Dojechaliśmy do Przemyśla. I koło Przemyśla był nalot lotnictwa niemieckiego, a miano-
wicie we wsi Tamanowice koło Przemyśla. Wieś ta została spalona. Dużo ludzi z podwodów 
zginęło. Ja się ratowałem i uciekłem z końmi w inną stronę. Jego późniejsze losy są nieznane. 
[SPNS, Ns 1203/57, relacja dotycząca Antoniego Potońca]

MAŚKO JAN, ur. 21 II 1914, Gołkowice Dolne, pow. nowosądecki, s. Józefa i Katarzyny 
Dybiec, ż.; plut. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu, podjął 
naukę rzemiosła kowalskiego u swojego ojca Józefa. Powołany 15 III 1936 do służby wojsko-
wej w 3 kckm 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu i awansie do 
stopnia st. strz., przeniesiono go do plutonu ppanc. Awansowany w V 1937 na kpr., po czym 
30 X 1937 przeszedł do rez. Zawezwany w IV 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednost-
ki, zakończone 15 V 1938. 2 miesiące później został pracownikiem Parowozowni Głównej 
PKP w Nowym Sączu, w charakterze palacza parowozowego. Zmob. 17 VIII 1939 do 1 psp  
i awansowany na plut., po czym z wyposażeniem bojowym, zostałem wysłany jako działonowy 
ppanc. na granicę państwa do m. Kwiatoń. Po pierwszej potyczce z Niemcami wycofaliśmy się 
na Gorlice, a następnie Jasło, Krosno, Sanok. Pod Sanokiem nasz oddział został rozbity przez 
Niemców, a ja z częścią obsługi działka zgłosiłem się w Przemyślu w 5 psp. Tam po zorganizo-
waniu z rozbitków różnych formacji nowego oddziału wysłano nas na wschód od tego miasta 
do Radatycz. Doszło do bitwy z Niemcami, gdzie po całodziennej walce wieczorem 14 września  
w ataku na ich pozycje, zostałem ranny z broni maszynowej prawe przedramię i prawy pośladek. 
Następnie zostałem przewieziony do szpitala polowego w Wołostowie, gdzie leżałem przez osiem 
dni. Z kolei Niemcy przewieźli nas do 10 Okręgowego Szpitala Wojskowego w Przemyślu. Stąd 
w październiku 1939 zostałem wywieziony do Stalagu IX A Zigenhain (nr jeńca 9494), skąd po 
przebytym zapaleniu płuc i osłabieniu prawej ręki, zostałem 15 X 1940 zwolniony. Podczas oku-
pacji pracował w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), 
jako rzemieślnik. 21 III 1943 zawarł zw. małż. i zamieszkał w Starym Sączu. Po zakończeniu 
wojny był pracownikiem Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd 1 III 1974 odszedł 
na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Przodujący 
Kolejarz”. Zm. 25 IX 1983 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 229/243; 
Książeczka wojskowa nr A 0758882]

MAŚLANKA FRANCISZEK, ur. w 1901, Piwniczna, s. Franciszka; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się 17 IX 
w Tarnopolu do niewoli sow. Osadzony w obozie Zaporoże, skąd 3 VI 1940 przeniesiono go do 
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obozu NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi), gdzie pracował przy budowie linii kolejowej. Po 
niespełna rocznym pobycie, odesłany 11 VII 1941 pierwszym transportem ze stacji Urdoma 
do kolejnego łagru w Juży. Tam też odzyskał wolność, po czym wyjechał 3 IX 1941 do powsta-
jącej w Tatiszczewie Armii Polskiej gen. W. Andersa. Wraz z nią opuścił ZSRR, udając się na 
Bliski Wschód. [CAW-1; Alfabetyczna...; CAW 1939, Zespół akt personalnych..., teczka 13058/5; CAW3; Wykazy 
imienne jeńców..., poz. 1081]

MAŚLANKA FRANCISZEK, ur. w 1912, Piwniczna, pow. nowosądecki, tam zam., ul. 
Szczawnicka; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrze-
śniowych walk był ranny, względnie zachorował w obozie przejściowym, bowiem w dniach  
1-6 X 1939 był pacjentem szpitala św. Łazarza w Krakowie. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, 
PCK 19, Listy..., szpital św. Łazarza, poz. 8414]

MAŚLANKA JAN, ur. 5 IV 1915, Piwniczna, s. Franciszka i Elżbiety Pająk; strz., robot-
nik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował w gospodarstwie swojego leciwego 
już dziadka. W wieku 20 lat zawarł zw. małż. Powołany 1 III 1939 do służby wojskowej w 8 ks 
1 psp, z którą wyruszył na front. Wyszliśmy pieszo do Mochnaczki koło Krynicy i tam mieliśmy 
nocować w stodole. Nie długo uszło, a przyjechał goniec do dowódcy i za chwilę ogłosił on alarm. 
Zrobił zbiórkę i od razu nam dali ostre naboje, bandaże i metryki (znaki tożsamości). Ogłoszo-
no że mamy iść w kierunku Tylicza, bo tam od granicy czeskiej zbliżają się Niemcy. To było już  
1 września. Przyszliśmy do tego Tylicza i było bardzo cicho, nikogo nie było widać. Nagle nadje-
chał samochód zwiadowczy na patrol czy jest ktoś w tej miejscowości. Jednak my go zauważyli 
z poza domów. Było w nim czterech Niemców i dowódca mówi, żeby strzelać do opon, żeby nie 
uciekli. Tak wiec zaczęliśmy do niego strzelać. Później dowódca mówi, żebym ja się podczołgał  
i wrzucił granat do środka samochodu. Tak też zrobiłem, podczołgałem się i wrzuciłem granat  
i uciekłem. Granat wybuchł i zapalił się samochód, a straszny płomień i dym się pokazał. Niemcy 
zaczęli uciekać, ale żeśmy ich nie puścili żywych. Tak zaczęła się wielka bitwa, bo Niemcy byli 
ukryci. W tym momencie dowódca mówi, że oni się ukryją, a nas pozostawił samych z erkaemem 
na rogu ulicy, żeby ich osłaniać w czasie wycofywania. Nie było siły, zaczęliśmy strzelać do Niem-
ców i położyliśmy ich bardzo dużo. Lecz musieliśmy się wycofać, bo zostaliśmy sami, bowiem cała 
kompania uszła do lasu. Tak więc poszliśmy w kierunku Grybowa, wycofując się pieszo za San 
koło Przemyśla. Tam też 18 IX dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przemyśl, skąd zbiegł i 10 dni później powrócił do domu. W okresie okupacji przeżył chwile 
grozy. Bowiem Niemcy złapali jednego z partyzantów, który im uciekł. Nie mogłem się wytłu-
maczyć dlaczego u mnie przebywał. Mało brakowało, żeby mnie zabrali i rozstrzelali. Miałem 
dwie krowy, to mi je zabrali ze złości i strasznie się na mnie mścili. Począwszy od 1942 pracował 
w drogownictwie jako dróżnik, wykonując swoje czynności do 1948. Następnie przez 2 lata 
był zatrudniony w piwniczańskim Domu Wczasowym Funduszu Wczasów Pracowniczych 
„Poprad”. W 1950 został listonoszem w miejscowym urzędzie pocztowym, by w 1953 zostać 
pracownikiem PKP w Krynicy. Stamtąd też w 1975 odszedł na emeryturę. Zm. 30 VI 1993  
i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, M 641/690]

MAŚLANKA STANISŁAW, ur. 10 XI 1904, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Katarzyny Łomnickiej; strz. rez. Powołany 16 III 1926 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, 
którą następnie kontynuował od 12 IX 1926 do 1 X 1928 w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu 
do rez. uczestniczył w okresie od 18 VIII do 13 IX 1930 w ćwiczeniach, które miały miejsce  
w 1 psp. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Gra-
nicznej w Rytrze. Stąd przeniesiono go do Żegiestowa, gdzie pełnił służbę przy ochronie tunelu 
kolejowego. Po jego zniszczeniu 1 IX przez wycofujący się oddział polskich saperów, przepro-
wadził ich górami do Rytra, po czym powrócił do swojej placówki w Żegiestowie. Tu jednak 
nie zastał nikogo, więc ponownie przemierzył tą samą trasę napotykając swój oddział na Za-
dnich Górach k. Rytra. Wraz z nim, następnego dnia przez Nawojową doszedł do Grybowa. Tu 



417

wcielono go w regularne szeregi 1 psp. Podczas kolejnych walk pod Korczyną i rozbiciu jego 
oddziału, dołączył do napotkanego pułku, z którym brał udział w bitwie pod Sądową Wisznią 
i Ożomlą k. Jaworowa. Tu też dostał się do niewoli niem. Wraz z innymi jeńcami konwojowany 
pieszo do obozu przejściowego Rzeszów, a następnie do Kraków (Fort Wróblówka), skąd 7 X 
1939 zbiegł. Po powrocie do domu wstąpił w październiku 1940 do ZWZ, gdzie służył pod 
pseud. „Wiatr”. Zm. 12 I 1987 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, M 237/360; 
świadek Józefa Polakiewicza, Jana Suchodolskiego]

MAŚLANKA STANISŁAW, ur. 5 IV 1911, Piwniczna, s. Jana i Zofii; strz. rez., rolnik. Do
szkoły nie uczęszczał, jednak posiadał umiejętność pisania i czytania, bowiem tego nauczył 
go ojciec. Powołany 11 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 I 1935. Po 
przejściu do rez. pracował na roli oraz dorywczo przy zrywce drzewa. Zmob. 24 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do 
Krakowa-Kobierzyna. Podczas walk ranny w biodro, dostał się 20 IX w Tomaszowie Lubel-
skim do niewoli niem. Umieszczony w miejscowym szpitalu, skąd 20 X 1939 po podleczeniu 
powrócił do domu. W okresie od 15 XI 1944 do 17 I 1945 w jego domu stacjonował sow. od-
dział partyzancki im. Czapajewa dowodzony przez mjr. Sawielija Leśnikowskiego „Leonida”. 
Tak w okresie okupacji jak i w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Zm. 14 IX 1979  
i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, M 179/69; świadek Jakuba Długosza]

MAŚLANKA STANISŁAW, ur. 27 III 1914, Piwniczna, s. Stanisława i Anny Maślanki; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie, a następnie wyjechał za pracą do Muszyny. Powołany 24 III 1938 do 
służby wojskowej w 7 ks 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończe-
niu przydzielony 1 IV 1939 do sekcji granatników 5 ks na stanowisko d-cy drużyny. Tam też  
15 VII awansował do stopnia st. strz. 24 VIII 1939 wyruszył wraz ze swoją k. do Tylicza, skąd 
rozpoczął swój bojowy szlak. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd zbiegł. Po powrocie do domu pracował naj-
pierw w ryterskim, a następnie w muszyńskim tartaku. Zamieszkując w Muszynie, zawarł  
1 II 1941 zw. małż. Po zakończeniu wojny pracował na PKP. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” oraz odznaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. 6 I 1989 i spoczywa na cmenta-
rzu w Złockiem. [ZKRPiBWP NS, M 740/438; tamże, Koło Muszyna; Książeczka wojskowa nr 0756320]

MAŚLANKA TADEUSZ, pochodził z Krynicy; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Kry-
nica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Jego dalsze losy są nieznane.  
[S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”, nr 9 z 1999, s. 4]

MAŚNICA JÓZEF, ur. 3 II 1914, Załuczne, pow. nowotarski, s. Jana Kantego i Antoniny 
Gonciarczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował razem z ojcem 
w gospodarstwie. Powołany w X 1936 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd w III 1937 
przeniesiono go do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. w X 1938 
powrócił do rolnictwa. Zawezwany w III 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe w 1 psp. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do b. obrony Nowego Sącza. Podczas działań 
wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach w Buczaczu do niewoli sow. Osadzony 
w obozie Wołoczyska, skąd wywieziono go do obozu NKWD Oranki. Przekazany w XI 1939 
w ramach wymiany jeńców stronie niem. i umieszczony w stalagu V C Malschbach (nr jeńca 
13903). Przewieziony w V 1940 do obozu 102 Colmar (Alzacja) i skierowany do prac rol-
nych w Turckheim. Stąd też niebawem zbiegł i dołączył do francuskiej partyzantki. Wobec 
skończenia się zapasów żywności na rozkaz d-cy usiłował przedostać się do aliantów. Pod-
czas próby przekroczenia frontu został ujęty przez Niemców i postawiony przed sądem jako 
szpieg. Skazany na karę śmierci, którą w końcu po wielu perypetiach zamieniono na ciężką 
pracę. Umieszczony w stalagu V A Ludwigsburg i przydzielony do karnej grupy pracującej  
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w kamieniołomach. Tam oderwała się skała, która spadła mi na głowę, rękę i nogę. Zostałem 
cały potłuczony. Umieszczony w lazarecie w stalagu V B Villingen, skąd po 6 tygodniach po-
nownie znalazł się w stalagu V A. Tam też 6 V 1945 odzyskał wolność. Po oswobodzeniu 
znalazł się w polskim obozie dla byłych jeńców wojennych, gdzie zachorował na żołądek i ka-
mienie żółciowe. Poddany operacji w Rottweil, skąd po odzyskaniu zdrowia powrócił do kraju 
w VIII 1948. Rok później zawarł zw. małż. i pracował w rolnictwie. Zm. 31 III 1983. [ZKRPiBWP 
NS, M 240/234; SPPpIIIRz, ns, m 620]

MATEJA JAN, ur. 6 IV 1908, Zakopane, s. Wojciecha i Katarzyny Fogel; kpr. rez., foto-
graf. Służbę wojskową pełnił od 3 IV 1930 do 4 X 1931 w 1 psp. Zmob. 31 VIII 1939 do II b. 
w macierzystym pułku, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Łabowej. Wobec 
trudnej sytuacji na froncie przemaszerował do Limanowej, skąd koleją udał się do Limanowej. 
Wobec bezskuteczności tzw. załamania frontu, wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej 
na wschód. W czasie walk dostał się pod Brzuchowicami k. Lwowa do niewoli niem. Konwojo-
wany do obozu przejściowego, podjął udaną ucieczkę, po czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP 
NS, M 242]

MATLAK, imię nieznane, ur. w 1914; plut. służby stałej, podoficer zawodowy w plutonie
ppanc. 1 psp. W czasie działań wojennych rozbił niem. czołg pod Chełmcem. Innych danych 
brak. [Relacja Mieczysława Ajdukiewicza]

MATRAS ANTONI, ur. 15 II 1912, Laskowa, pow. limanowski, s. Marcina i Marii Puchał; 
strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w 2 ks, skąd następnie 
5 IX 1937 przeniesiono go do służby granicznej w 3 k. 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do 
rez. 5 III 1939, wrócił do pracy na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 5 ks 1 psp, z którą wyruszył do 
miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Po wybuchu wojny wraz z oddziałem przemaszerował 
do Marcinkowic, skąd transportem kolejowym został przewieziony na front do Limanowej,  
a po zmianie rozkazów wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej na wschód. Podczas 
walk o Przemyśl dostał się 16 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 
nazajutrz zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji trudnił się rolnictwem. W 1942 wstąpił 
do AK, gdzie pod pseud. „Jastrząb” służył w placówce Laskowa. Po zakończeniu wojny praco-
wał w GS Laskowa, a następnie w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Łososinie 
Górnej. Stamtąd też odszedł na emeryturę. Zm. 30 IV 1976 i spoczywa na cmentarzu w Mar-
cinkowicach. [ZKRPiBWP NS, M 248/504; Książeczka wojskowa nr C 0763783]

MATUCHA FRANCISZEK, ur. 1916, Sowliny, pow. limanowski, zam. w Nowym Są-
czu, s. Franciszka i Anny; strz. rez., robotnik. We IX 1939 żołn. służby czynnej w 1 ks 1 psp.  
W pierwszych dniach wojny został ranny. Umieszczony 4 IX w gorlickim szpitalu, skąd dzień 
później w obliczu zbliżającego się nieprzyjaciela, przewieziono go do Jasła, a następnie 6 IX 
dalej w kierunku wschodnim. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 
11; Lista..., szpital Jasło, poz. 35 i 115]

MATUŁA FRANCISZEK, ur. 19 III 1905, Kąclowa, pow. nowosądecki, tam zam., s. Jó-
zefa i Wiktorii Klocek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował w go-
spodarstwie rodziców. Powołany w 1928 do służby wojskowej, którą zakończył w 1930. Zmob. 
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Swój 
udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd powrócił do domu. W I 1940 wstąpił do ZWZ, 
a po jej rozbiciu przez gestapo zakończonej licznymi aresztowaniami, przeszedł do ROCh-u, 
gdzie był przewodniczącym trójki politycznej w Kąclowej. [Relacja Władysława Sapalskiego]

MATUŁA STANISŁAW, ur. w 1909, Kąclowa, pow. nowosądecki, zam. w Siołkowej,  
ż. Anna; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę. Podczas walk zaginął bez wieści. Innych danych brak. [SGGryb., Zg 22/47; „Dzien-
nik Urzędowy”, nr 11 z 15 X 1947, poz. 1595/47; ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]
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MATUSIAK JÓZEF, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front. Poległ 12 IX w bliżej nieznanych okolicznościach w Kalawach. [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 366]

MATUSIK LUDWIK, ur. 25 VI 1907, Stróże Wyżne, pow. nowosądecki, s. Franciszka  
i Apolonii Gawlik; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
na front. Jak sobie przypominam w dniu 8 września został zabity przez bombę niemiecką przy 
stacji kolejowej w Rejowcu. [SPGorl., NS 141/63]

MATUSIK PIOTR, ur. 2 I 1909, Łyczana, pow. nowosądecki; strz., rez., rolnik. Po ukoń-
czeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany w 1930 do 18-miesięcznej służby wojskowej. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż.  
z Władysławą Szołdrą, z którą miał 4 dzieci. Powołany w 1939 na 7-tygodniowe ćwiczenia rez. 
do 1 psp, w czasie których wybuchła wojna. W trakcje jej trwania dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kobierzyn, skąd jako rolnik został zwolniony 1 XII 1939.  
W dniu 3 V 1947 został wybrany z-cą sołtysa w Łyczanej. [APNS, Gromada Korzenna, t. 18; Akta 
osobowe sołtysów]

MATUSIK WŁADYSŁAW, ur. 11 XI 1912, Łęka, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Pres; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Korzennej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w XI 1933 do służby wojskowej w 2 ks 4 psp  
w Cieszynie, skąd 15 III 1934 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 
we IX 1935, pracował na roli. Wtedy też wstąpił do koła ZMW „Wici” w Łęce, zostając jej 
przewodniczącym na tym terenie. Zawezwany w VIII 1938 na 3-miesięczne ćwiczenia rez. do 
3 ks 1 psp, w ramach których, uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 12 VIII 1939 do 1 psp  
i skierowany do wznoszenia umocnień w Mochnaczce. Tam też zastał go wybuch wojny.  
W czasie jej trwania w potyczce nad Sanem zostałem postrzelony pociskiem karabinowym  
w prawe udo, lewą nogę pod kolanem i prawą stopę. Jako ranny przebywałem w szpitalu w Prze-
myślu. Wywieziony 15 XI 1939 do stalagu VIII B Teschen (nr jeńca 7537), skąd w II 1940 
został zwolniony z obozu i jako robotnik cywilny pracował u niem. gospodarza w Nadrenii. 
Z powodu kłopotów ze zdrowiem, otrzymał w 1942 urlop celem spędzenia go w domu. Po 
jego ukończeniu nie powrócił więcej do Rzeszy, lecz w III wstąpił do oddziału LSB, gdzie pod 
pseud. „Brzoza”, służył jako łącznik i kolporter prasy podziemnej w oddziale Wojciecha Łacne-
go. Po zakończeniu okupacji zajmował się rolnictwem w własnym gospodarstwie. W 1947 zo-
stał Przewodniczącym Rady Nadzorczej miejscowej GS „SCh”, sprawując tę funkcję do 1963.  
W 1952 zawarł zw. małż. W latach 1950-1955 był instruktorem rolnym przy Wydziale Rolnic-
twa i Leśnictwa PRN w Nowym Sączu na teren gminy Korzenna, a w latach 1958-1964 radnym 
PRN w Nowym Sączu. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym 
Krzyżem Zasługi, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 
11 VII 1987 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, M 261/523; Książeczka wojskowa 
nr C 0759156; świadek Józefa Grygla]

MATUSIK WŁADYSŁAW, ur. 19 VII 1909, Stróże, pow. nowosądecki, tam zam., s. Józefa  
i Katarzyny Brońskiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie rodziców. Powołany w 1930 do służby wojskowej w 1 psp w czasie której ukończył szko-
łę podoficerska. Po przejściu do rez. w 1931 pracował nadal w swoim zawodzie, po czym 2 lata 
później, zawarł zw. małż. z Kunegundą Stenką. Zmob. w VIII 1939 do OZ 4 psp w Nowym Sączu, 
skąd wyruszył na front w stronę Łącka wraz z 2 kmarsz w jako saper. Pod naporem nieprzyja-
cielskiej ofensywy po potyczce pod Jazowskiem wycofał się do Nowego Sącza, niszcząc wspólnie 
z kolegą za sobą obiekty o znaczeniu strategicznym i minując drogi. Po przybyciu pod Winną 
Górę brał udział w jej obronie, po czym wycofał się dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk 
pod Samborem, po rozbiciu oddziału, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przej-
ściowym Łańcut, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm.  
18 VIII 1973 i spoczywa na cmentarzu w Stróźach. [Materiały z archiwum rodzinnego]
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MATYGA JÓZEF, ur. 12 II 1911, Poronin, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Marii Sku-
pień; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 1 X 1932 do służby wojskowej w 4 psp, skąd w III 1933 
przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. w X 1934, pracował jako rolnik. 
W latach 1934-1939 był dwukrotnie powoływany w szeregi wojska. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 psp i przekazany prawdopodobnie do kmarsz. W czasie działań wojennych dostał się 7 IX  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w którymś z obozów przejścio-
wych, celem wywiezienia do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł, po czym  
17 X wrócił do domu. W dniu 30 X 1939 zawarł zw. małż. z Marią Gondolą. Przez okres oku-
pacji był grabarzem. Po jej zakończeniu pracował we własnym gospodarstwie, pełniąc równo-
cześnie obowiązki grabarza. Zm. 31 I 1991 i spoczywa na cmentarzu w Poroninie. [ZKRPiBWP 
NS N 2268/524]

MATYGA WŁADYSŁAW, ur. 22 VI 1912, Biały Dunajec, pow. nowotarski, s. Stanisława 
i Antoniny Bustreckiej; strz. rez., palacz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1934 do służby wojskowej 8 ks  
1 psp, którą zakończył we IX 1935. Zmob. 13 VIII 1939 do 7 ks w 1 psp, po czym wyruszył na 
front pod Krynicę. Podczas walk dostał się do niewoli niem. w Lasach Janowskich. Osadzony  
w stalagu III B Fürstenberg (nr jeńca 2638), skąd 28 VI 1940 po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu 
statusu robotnika cywilnego 28 VI 1940 wywieziono go do przymusowych prac w m. Benau. 
Wolność odzyskał 16 IV 1945 w wyniku ofensywy sow. Po wojne, od VI do XII 1945 mieszkał 
i pracował jako osadnik w Grodziszczu (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie). Po powrocie 
do Białego Dunajca w 1951, zajmował się rolnictwem. Począwszy od 1960 był palaczem cen-
tralnego ogrzewania w zakopiańskich sanatoriach. Odzn. „Medalem Wolności i Zwycięstwa 
1945”. Zm. w XII 1981 i spoczywa na cmentarzu w Białym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, M 269/186; 
portal straty.pl podaje datę ur. 26 XII 1912 i miejsce wziecia do niewoli – Bircza, 14 IX 1939]

MATYKIEWICZ WŁADYSŁAW, ur. 6 VI 1914, w Pogorzanach k. Szczyrzyca, pow. li-
manowski, s. Marcelego i Małgorzaty Cudek; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej pozostał przy rodzicach. W 15 życia rozpoczął pracę w posiadłości oo. cystersów 
w Szczyrzycu. W 1936 zawarł zw. małż. i wraz z ż. pracował w folwarku. Powołany 3 III 1937 
do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd we IX 1939 przeniesiono go do służby granicznej 
w b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez. 15 III 1939, powrócił do uprzednio wykonywanej pra-
cy. Lecz już z końcem tego miesiąca ponownie powołany w szeregi wojska i przydzielony do  
3 kckm 1 psp. Swój wrześniowy szlak rozpoczął w Śnietnicy, wycofując się w walkach odwro-
towych po Sądową Wisznię. Tam też dostał się do niewoli niem. Przewieziono nas samochoda-
mi do Jarosławia, a tam przeładowano do pociągu i wieziono do Płaszowa. Korzystając z okazji 
zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w wspomnianym już folwarku. Po jego 
upaństwowieniu w 1950 i utworzeniu PGR, pracował tam nadal do 1979, po czym odszedł na 
emeryturę. Zm. 26 X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Szczyrzycu. [ZKRPiBWP NS, M 770/468]

MAZANEC JAN, ur. 9 IX 1923, Nowy Sącz; strz. Szkołę powszechną i Gimnazjum Ku-
pieckie ukończył w swoim rodzinnym mieście. Jako junak został 24 IX 1939 zmob. do służby 
pomocniczej w 1 psp. Następnie wraz z kolegami, jako młodociany żołn. wyjechał 4 IX do OZ 
21 DPG w Brzeżanach. Tam pełnił służbę wartowniczą. 15 IX na rozkaz przełożonych wraz  
z innymi opuścił Brzeżany, kierując się do granicy węgierskiej. W czasie owego marszu dostał 
się w nocy z 17 nz 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Umieszczony w obozie przejściowym 
Podwołoczyska, skąd jako małoletni został zwolniony, po czym wraz z kolejarzami powró-
cił do domu. Tu pracował przymusowo w służbie baudienst, uczęszczając jednocześnie do 
Gimnazjum Kupieckiego. Aresztowany wraz grupą młodzieży przez gestapo, pod zarzutem 
działalności konspiracyjnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Zwolniony po paru tygo-
dniach z powodu braku dowodów winy. Po odzyskaniu wolności wstąpił w szeregi konspiracji 
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przyjmując pseud. „Głaz”, a następnie walczył w 9 k. 3 b. 1 psp AK w Beskidzie Sądeckim. Po 
wojnie ukończył UJ, a następnie roczne studium podyplomowe w Szkole Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie. Pracował w spółdzielczości: bankowej, ogrodniczej i spożywców. Był  
w latach 1950-1975 dyrektorem Banku Rolnego, a następnie organizatorem i pierwszym dyrek-
torem Banku Gospodarki Żywnościowej w Nowym Sączu do 1987. Jego pasją była turystyka. 
W latach 1951-1952 był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału „Beskid” PTTK, a następnie 
w latach 1953-1955 prezesem tegoż oddziału. Był miejskim radnym, a także przewodniczącym 
Rady Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej i Związku Spółdzielni Rolniczych 
„SCh” w Nowym Sączu. Na emeryturę przeszedł w 1987. Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Party-
zanckim, Krzyżem Armii Krajowej, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”, odznakami: „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Za 
zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”. Zm. 6 IV 2014 i spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu. [J. Leśniak, Encyklopedia sądecka, Nowy Sącz 2000; relacja Jana Mazanca]

MAZIARZ MICHAŁ, ur. 26 IX 1902, Podole-Górowa, pow. nowosądecki, zam. w No-
wym Sączu, ul. Zdrojowa 40, s. Stanisława i Marii Chromel, ż.; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk  
w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu V E Mülhausen 
(nr jeńca 14695), przeniesiony 31 I 1942 do stalagu V C Offenburg, gdzie też w II 1944 widzia-
no go po raz ostatni. [SGNS, Zg 54/50; SPNS, Ns 54/50; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1259; baza 
danych straty.pl]

MAZIARZ WŁADYSŁAW, ur. 21 VI 1902, Zawadka, pow. nowosądecki, s. Józefa i Zofii
Stosur; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-1925 w 1 psp. Po powrocie zaj-
mował się skupem bydła dla rzeźnika Twardowskiego w Nowym Sączu, a także handlem owo-
cami. W 1932 poślubił wdowę Marię Kosterkiewicz, zostając właścicielem ok. 100 ha gruntów. 
Prawdopodobnie zmob. w VIII 1939 do macierzystego pułku i przydzielony do k. zaopatrze-
nia, po czym wyruszył na front. Jego frontowa droga jest nieznana. W X 1939 powrócił z wojny 
wraz z uzbrojonymi 20 innymi żołnierzami z rejonu Limanowej. Tu w jego gospodarstwie 
nastąpiło rozbrojenie tego oddziału, a następnie Maziarz ukrył broń w lesie. Aresztowany  
w 1941 przez gestapo pod zarzutem przechowywanie broni i ukrywania Żydów, osadzony 
został w nowosądeckim więzieniu. Wobec braku dowodów winy po 3 miesiącach tj. w 1942 
odzyskał wolność. Po zakończeniu wojny dekretem PKWN jego majątek przeszedł na skarb 
państwa, a on za stawianie oporu w czasie eksmisji został skazany na 4 lata więzienia, które 
spędził w Nowym Wiśniczu i Iławie. [SPNS, Ns 27; ANNS, Akta karne Kp 498/52, syg. 80]

MAZUR HENRYK, ur. w 1922, Libusza, pow. gorlicki, s. Antoniego; strz. Jako członek 
WFiPW zmob. w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front na Magu-
rę Małastowską. Jego dalsze losy są nieznane. [T. Pabis, Moje lata młodości, s. 72]

MAZUR TOMASZ, ur. 5 III 1899, Rożnowice, pow. gorlicki, s. Marcina i Anny Wałęsa; 
strz. rez., drogowiec. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w X 1920 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie,  
w czasie której brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł w IV 1922. Zw. 
małż. zawarł w 1925 z Bronisławą Mazur z Kobylanki, u której zam. Pracował na drogach 
jako robotnik. Wcielony w IV 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojsko-
we. Zmob. 27 VIII 1939 do bON „Gorlice” z którym wymaszerował na front do Gładyszowa. 
Stamtąd przeniesiono go do plutonu wzmocnienia Straży Granicznej w Koniecznej. Następne-
go dnia dowództwo zarządziło odwrót w kierunku Krygu. 8 września stoczyliśmy bitwę z Niem-
cami w Krościenku. Po rozbiciu, ja z kilkoma kolegami udałem się w kierunku Sądowej Wiszni, 
gdzie zostałem ranny odłamkiem bomby zrzuconej przez samolot. Do listopada 1939 leżałem  
w szpitalu w Przemyślu, a 6 XI 1939 zostałem przewieziony do szpitala w Krakowie. Tam leża-
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łem do 23 I 1940, po czym wróciłem do Kobylanki. Tu kontynuował leczenie, a także w miarę 
swoich możliwości uprawiał ziemię. Po zakończeniu okupacji pracował w gorlickim Rejonie 
Dróg Publicznych, skąd w 1965 odszedł na emeryturę. Zm. 3 XII 1992 i spoczywa na cmenta-
rzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, M 937/832; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 492]

MAZUR WŁADYSŁAW, ur. 24 XII 1905, Pakoszówka, pow. sanocki, woj, podkarpackie, 
s. Jana; funkcjonariusz Straży Granicznej. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, konty-
nuował naukę w szkole zawodowej. Prawdopodobnie w latach 1926-1927 odbywał zasadni-
czą służbę wojskową. Po jej zakończeniu rozpoczął pracę w Straży Granicznej. Skierowany 
we IX 1929 na kurs graniczny w Centralnej Szkole Straży Granicznej w Górze Kalwarii, po 
ukończeniu którego pozostał tam jako instruktor. W połowie 1933 przeniesiono go do służby  
w placówce SG w Żegiestowie. Z chwilą wybuchu wojny wcielono go do 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. Podczas walk dostał się 15 IX do niewoli niem.  
w Czeszczykach (Nowy Łupków). Osadzony w stalagu III B Fürstenberg (nr jeńca 1233), skąd 
30 VIII 1940 został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego pracował przymu-
sowo w tym mieście. Po powrocie do domu w 1945, znalazł zatrudnienie w Zarządzie Gminy 
Muszyna. Zm. w 1949 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [Dokumenty rodzinne syna Adama; 
relacja Stefana Pohlera]

MAZURKIEWICZ JÓZEF, ur. 1 X 1898, Nowy Sącz, zam. w Starym Sączu, ul. Piłsud-
skiego 31, s. Józefa, ż. Karolina Gąsior, miał 6 dzieci; strz. rez., szewc. Zmob. w VIII 1939 do 
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. 
Podczas walk zachorował na jaglicę spojówek. [APK, UW II, ZI238]

MAZURKIEWICZ STANISŁAW KAROL, ur. 14 IV 1910, Nowy Sącz, zam. w Nowym 
Sączu, Stara Kolonia 754, s. Ignacego i Anny Stanek, miał 1 dziecko; kpr. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front wraz z plutonem łączności. Innych danych brak. 
[APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1259; APŚM, Księga urodzin, t. 11, s. 83]

MĄCZKA TADEUSZ, ur. 30 VIII 1914, Niegowić, pow. wielicki, s. Marcina i Marii Ki-
żyk; ppor. rez., urzędnik. Absolwent gimnazjum w Bochni z 1934. Powołany do służby woj-
skowej 4 miesiące później i skierowany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piecho-
ty przy 4 psp w Cieszynie, który ukończył 1935. Mianowany ppor. w 1937 i przydzielony do  
1 psp. Był urzędnikiem samorządowym. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą 
wyruszył na front. W czasie wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w Starobielsku, skąd wiosną 1940 został wywieziony przez NKWD do 
Charkowa i tam zastrzelony (spis jeńców, poz. 2198). Spoczywa w zbiorowych mogiłach na 
terenie podmiejskiego lasku Piatichatki. [GNLK, s. 162-163]

MĄKA ANDRZEJ, ur. 6 XI 1913, Leśnica, pow. nowotarski, s. Jana i Agnieszki Wodziak; 
strz. rez., rolnik. Z powodu panującej w domu rodzinnym biedy, ukończył jedynie 1 klasę szko-
ły powszechnej. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył 
w X 1936. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk, po rozbiciu 
jego oddziału, próbował przedostać się na Węgry. Prawdopodobnie w skutek niemożliwości 
jej przekroczenia, powrócił do domu. W czasie okupacji pracował we własnym gospodarstwie,  
a następnie przymusowo zwoził drzewo z lasu. W 1943 zawarł zw. małż. Po zakończeniu wojny 
pracował nadal w rolnictwie, a w 1966 podjął pracę ładowacza w nowotarskim PKS-ie. Po-
wracając z pracy w 1977 został potrącony przez taksówkę, w wyniku czego doznał poważnych 
obrażeń, przez co przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 10 II 1992. [ZKRPiBWP NS, M 666/575]

MĄKA FRANCISZEK, ur. 4 XI 1898, Lipowe, pow. limanowski, s. Franciszka i Agaty; 
sierż. rez. W 1914 ochotniczo wstąpił do Legionów Polskich, skąd w XI 1918 przeniesiono go 
do Batalionu Powiatowego w Nowym Sączu, będącego zalążkiem 1 psp. Po rocznej służbie 
przeniesiony do 2 psp w Sanoku, gdzie do 1921 w stopniu sierż., był instruktorem szkolącym 
młode roczniki. Zmob. 30 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W pierwszych 
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dniach wojny został ranny, po czym umieszczono go w nowosądeckim szpitalu. Na skutek niem. 
ofensywy ewakuowany 5 IX do Jasła, a następnie dzień później, dalej w kierunku wschodnim. 
Tam też 17 IX koło Stanisławowa dostał się do niewoli sow. wraz z innymi poszkodowanymi 
oraz całym personelem szpitala polowego nr 605. Po jego opuszczeniu 23 IX podjął decyzję 
powrotu do domu. Przygodnym czołgiem sow. dotarł do Sanu, po czym usiłował przekroczyć 
granicę na tej rzece i wtedy dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym 
Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu. Aresztowany w 1942 przez Niemców i jako zakład-
nik przebywał przez okres 3 miesięcy w nowosądeckim więzieniu. Po jego opuszczeniu wstąpił 
w szeregi AK, służąc jako łącznik na trasie Krosno–Myślenice. Na skutek donosu aresztowany 
6 V 1944 w czasie spotkania ze swoim bratem w Limanowej (również łącznikiem) i osadzony 
w nowosądeckim więzieniu. Tu poddany został wielogodzinnym przesłuchaniom połączonym 
z torturami, a 6 VII 1944 wywieziono go wraz z grupą liczącą ok. 300 osób do KL Plaszow 
(nr obozowy 18765). W obliczu zbliżającego się frontu, przewieziono go wraz z innymi 
więźniami z końcem X 1944 na linię frontu w celu kopania okopów. W czasie wykonywania 
tych prac zbiegł i ukrywał się do końca wojny w lasach. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Zm. w IV 1981 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS,  
M 293/167 I Materiały historyczne, t. 53; APK, Lista..., szpital Jasło, poz. 88]

MĄKA JAN, ur. 23 V 1900, Łabowa, pow. nowosądecki, s. Józefa i Kunegundy; strz. rez., 
rolnik. Miał wykształcenie podstawowe. Powołany w VII 1920 do służby wojskowej w Oświę-
cimiu, gdzie w jednostce wartowniczej strzegł obiektów o znaczeniu militarnym. Stacjonował 
kolejno w: Oświęcimiu, Tarnowie, Sosnowcu i Krakowie. Po zakończeniu służby powrócił do 
domu i pracował na roli. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do bw. Podczas wrze-
śniowych walk ranny w głowę, dostał się w okolicach m. Sarny do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd został zwolniony 11 X 1939 do domu z po-
wodu choroby. Przez okres okupacji trudnił się rolnictwem. Po jej zakończeniu pracował przy 
odbudowie dróg i mostów. Przez jakiś czas pracował przy odbudowie tunelu w Kamionce 
Wielkiej. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II 1987 i spoczywa na 
cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, M 294/375]

MĄKA STANISŁAW, ur. 11 II 1904, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Wincentego  
i Marii Lis; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 plutonu 2 k. bON „Limanowa”,  
z którym wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Podczas walk obronnych 
na Wietrznicy, dostał się 4 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII B Teschen (nr jeń-
ca 8465) i przydzielony do 4 k. Landesschutzen-Bataillion 775. Wolność odzyskał w V 1945  
w wyniku ofensywy wojsk alianckich, po czym powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. ok. 1980 i spoczywa na cmentarzu w Siekierczynie. [ZKRPiBWP NS, M 19/24]

MĄKA TEOFIL, ur. 6 VI 1911, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Jana i Anny Cebuli; 
st. strz. rez., strażak. Służbę wojskową pełnił od 16 III 1935 do 15 IX 1936. Powołany w 1938 
na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaol-
zie”. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych  
18 IX przekroczył w nieznanych okolicznościach granicę węgierską. Internowany w obozie 
Komárom, skąd w II 1940 wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Następnie  
w VI 1940 po przewiezieniu do Krakowa, umieszczono go w obozie przejściowym, skąd po 
paru dniach puszczono go do domu. Od 1942 był żołn. BCh, gdzie służył pod pseud. „Oracz” 
w placówce „Polana”. [ZKRPiBWP NS, M 655]

MECH DANIEL, zam. w Polskiej Wsi (Poznańskie), ż. Maria; strz. Prawdopodobnie żołn.  
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk został ranny. Umieszczony w prze-
myskim szpitalu wojskowym, skąd 26 IX przeniesiono go do sąsiedniego szpitala powszechnego, 
który opuścił 14 XI 1939. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Przemyśl, poz. 106]
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MELEWSKI, imię nieznane; plut. Funkcjonariusz Straży Granicznej w Koniecznej, który  
w dniach 6-7 IX dowodził drużyną atakującą z boku, podczas polskiego kontrataku na stronę słowac-
ką. W jego trakcie został ranny w nogę. Jego późniejsze losy są nieznane. [Relacja Mariana Orłowicza]

MENDELOWSKI TADEUSZ, ur. 7 VI 1919, Nowy Sącz, s. Józefa i Marii Wacławskiej; 
strz., lekarz medycyny. Ukończył szkołę powszechną im. A. Mickiewicza w Nowym Sączu,  
a następnie uczęszczał do I Gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu. Po uzyskaniu matury 
rozpoczął w X 1938 studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie. W ich trakcie przechodził przeszkolenie wojskowe w miejscowej 1 k. Legii 
Akademickiej przy 40 pp, a także brał udział w VII 1939 w 4-tygodniowych ćwiczeniach na 
poligonie w m. Grandzicze k. Grodna. W obliczu zbliżającej się wojny zgłosił się ochotniczo 
31 VIII 1939 w Komendzie Miasta Nowego Sącza i został skierowany do b. obrony miasta. 
W tym czasie brał udział w patrolach, zwalczających grupy dywersyjne. Z chwilą wybuchu 
wojny wyjechał 3 IX wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przy-
byciu na miejsce, rozpoczął trwający 6 dni marsz w kierunku Potutorów. Po ujawnieniu przez 
dowództwo zamiaru przekroczenia granicy rumuńskiej, opuściłem zupełnie zdezorganizowaną 
grupę ewakuacyjną i wespół z kilkudziesięcioma żołnierzami, przygodnie spotkanymi kolejarza-
mi i kilkoma kolegami podjąłem marsz w kierunku Lwowa, korzystając etapami z porzuconych 
podwodów. Obchodząc od południa Lwów do którego zbliżali się Niemcy, dotarłem do okolic 
Janowa, gdzie dołączyłem się do grupy walczących wojsk. W dniu 12 września w grupie około  
40 żołnierzy, podoficerów i nieznanego mi oficera dostaliśmy się po okrążeniu do niewoli. Po ufor-
mowaniu dużej grupy jeńców przetransportowano nas do Przemyśla i po trzech dniach pobytu  
w budynku dawnych koszar, kąpieli, dezynfekcji i szczepieniu przewieziony zostałem transpor-
tem kolejowym w wagonach bydlęcych do obozu jenieckiego Stalag VIII B Lamsdorf, gdzie zo-
stałem zewidencjonowany pod nr 7380. W czasie pobytu w obozie byłem dowożony do Opo-
la, gdzie pracowałem przy przeładunkach kolejowych. Pod koniec października zachorowałem 
na Krwawą Biegunkę. W dniu 4 grudnia zostałem przewieziony do obozu Teillager II Fabryk 
Schildberg, gdzie przebywałem z grupą więźniów ewakuowanych przez Niemców ze św. Krzyża.  
W dniu 19 grudnia w stanie krańcowego wyczerpania, z 30 kilogramowym niedoborem wagi 
zostałem na noszach przewieziony do transportu kolejowego i wywieziony do Krakowa, gdzie zu-
pełnie niespodziewanie mnie i kilku podobnie chorych dosłownie wyrzucono na peron. Szczęśli-
wie znalazł mnie maszynista kolejowy Szura, który umieściwszy mnie w zaułku wozu bagażowe-
go dowiózł do Nowego Sącza. Po trzymiesięcznej rekonwalescencji, dzięki staraniom ówczesnego 
lekarza miejskiego dr Zdzisława Szymanka uzyskałem pracę w miejskim Ośrodku Zdrowia, jako 
pomoc lekarska oraz kąpielowy i dezynfektor w Łaźni, przy przyjmowaniu transportów rannych 
żołnierzy niemieckich, ewakuowanych z frontu do szpitali na zapleczu. Dzięki tej pracy udało 
mi się wejść w kontakt z niemieckim podoficerem sanitarnym austriackiego pochodzenia, dzięki 
któremu uzyskiwałem okresowo pewne, niekiedy pokaźne zapasy leków tzw. bakteriostatyków 
np. Dagenan czy Cibazol, oraz znaczne ilości środków przeciwbólowych i odurzających, któ-
rych polskim chorym w szpitalach nie podawano. Leki te przekazywałem na ręce ówczesnego 
dyrektora szpitala dr Stanisława Stuchłego oraz dr Karola Wyrwy. Po przejściu frontu, podjął 
w IV 1945 przerwane studia lekarskie na Wydziale Lekarskim UJ, uzyskując w 1949 dyplom 
lekarza. Powołany 17 II 1950 do służby wojskowej, którą zakończył 30 IX 1954 w stopniu kpt.  
W latach 1955-1958 pracował jako asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Nowym 
Sączu, a następnie do 1966 – w pogotowiu ratunkowym. Od 1967 był lekarzem rejonowym  
w Obwodowej Przychodni Lekarskiej PKP w Nowym Sączu oraz lekarzem w Zakładzie Kar-
nym. Był twórcą oraz kierownikiem sądeckiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Zm. w 1977  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 45/92]

MERENA JAN, ur. 28 I 1907, Berest, pow. nowosądecki, s. Eliasza i Marii Zowczak; sierż. 
służby stałej, ślusarz. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej. Powołany 18 III 1930 do służby 
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wojskowej w 4 ks 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 16 III 
1931 i awansie do stopnia st. strz. został instruktorem. Wobec chęci związania swojej kariery 
zawodowej z wojskiem, został 1 X 1931 podoficerem nadterminowym, a rok później podofi-
cerem zawodowym, jako d-ca patrolu telefonicznego. Swoje dalsze umiejętności zawodowe 
doskonalił na 4-miesięcznym kursie podoficerów łączności w Centrum Wyszkolenia Łącz-
ności w Zegrzu, który ukończył 2 V 1934. Po awansie do stopnia plut. 1 IV 1937, powierzono 
mu magazyn naprawy sprzętu łączności. Tam też 1 IV 1939 został mianowany sierż. Zawarł 
zw. małż. z Józefą Petrylą. W obliczu mobilizacji, wyruszył końcem VIII 1939 wraz ze swoimi 
podwładnymi do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Po wybuchu wojny przemaszerował 
do Marcinkowic, skąd koleją udał się na front do Limanowej, skąd wycofał się 4 IX na rozkaz 
dowództwa do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk pod 
Łużną z raną postrzałową, w wyniku której doznał złamania kości udowej, dostał się 7 IX do 
niewoli niem. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, skąd 15 II 1940 jako inwalida powrócił 
do domu. Z końcem 1940 nawiązał kontakt z organizacją ZWZ, dla której naprawiał broń.  
W III 1942 wstąpił w szeregi BCh, gdzie pod pseud. „Stary” był rusznikarzem, a także kolpor-
terem podziemnej prasy. Tuż po zakończeniu wojny pracował jako kancelista w Nadleśnictwie 
Nawojowa, a od 1 XI 1945 był pracownikiem PKP Oddział Zabezpieczenia Ruchu i Łączności 
w Nowym Sączu. Stamtąd też odszedł w 1967 na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Walecznych, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz od-
znaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS. M 301/406; Książeczka wojskowa nr A 123892; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy koła Nowy 
Sącz; świadek Andrzeja Leśniaka i Ludwika Potoka]

MĘŻYK JULIAN, ur. 11 XI 1914, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Kazimierza i Brygidy 
Grybel; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej przebywał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, 
którą zakończył 30 XI 1938. Zmob. 25 VIII 1939 do macierzystej jednostki z którą wyruszył na 
front. W czasie działań wojennych dostał się 20 IX pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Kraków, skąd zwolniono go do domu jako rolnika. W okresie od IV 
1940 do VIII 1944 pracował w kamieniołomach w Kamionce Wielkiej, a następnie w swoim 
gospodarstwie. Następnie w latach 1947-1956 był robotnikiem w ZNTK, a w następnie ka-
mieniołomach w Wierchomli Wielkiej. Stamtąd też we IX 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 19 IX 1998 i spoczywa na cmentarzu  
w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, M 853/876]

MĘŻYK STANISŁAW, ur. 24 III 1904, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Kunegundy Janisz; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1925 do służby wojskowej w 17 pp 
Rzeszów, którą zakończył w 1927. W 1932 zawarł zw. małż. i zamieszkał w Marcinkowicach. 
Po przejściu do rez. był dwukrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 
do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front w okolice Krynicy. Podczas późniejszych 
walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. W czasie transportu do Rzeszy zbiegł z pociągu, 
po czym powrócił do domu. Przez całą okupację, a także w pierwszych latach powojennych, 
pracował jako rolnik. Zatrudniony w Sądeckich Zakładach Elektrod Węglowych w Nowym 
Sączu, skąd w 1969 przeszedł na emeryturę. Zm. 17 VI 1994 i spoczywa na cmentarzu w Mar-
cinkowicach. [ZKRPiBWP NS, M 764/651]

MĘŻYK ZYGMUNT, ur. 28 IV 1905, Nowy Sącz, s. Ignacego i Stanisławy Madej; plut. 
rez., ślusarz. Wykształcenie podstawowe zdobywał w miejscowej szkole powszechnej im. Jana 
Kochanowskiego i następnie im. Adama Mickiewicza. Później uczęszczał do szkoły zawodo-
wej, zdobywając zawód ślusarza. Praktykę odbywał w nowosądeckich Warsztatach Głównych 
PKP. Po jej ukończeniu wyjechał do Chrzanowa, gdzie był zatrudniony w Pierwszej Fabryce 
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Lokomotyw w Polsce S.A. Zakłady w Chrzanowie. Powołany 12 X 1926 do służby wojsko-
wej, w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Do rez. przeszedł w III 1928 w stopniu kpr.  
25 I 1936 zawarł w Gorlicach zw. małż. z Marią Guzowską. Zmob. 24 VIII 1939 i przydzielony 
prawdopodobnie do samodzielnej kckm, po czym wyruszył na front do Bielska. Tu został pod-
oficerem magazynu paliw i smarów. Podczas wrześniowych walk, po rozbiciu oddziału przekro-
czył granicę węgierską. Po ucieczce z obozu internowania, przedostał się do Francji, gdzie wstąpił 
do 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Podczas walk dostał się 20 VI 1940 pod Dijon do niewo-
li niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 36439), skąd przeniesiono go do stalagu  
VI C Bathorn, gdzie odzyskał wolność podczas ofensywy aliantów. Z chwilą jej odzyskania, wstą-
pił do służby wartowniczej w armii amerykańskiej. Do kraju powrócił 4 VIII 1947 i rozpoczął 
pracę w nowosądeckich ZNTK, skąd 30 VI 1965 odszedł na emeryturę. Zm. 9 VII 1981 i spoczy-
wa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 1, poz. 68]

MIASTKOWSKI, imię nieznane; kpr. Żołn. 1 psp. Podczas służby w wojsku, boksował  
w Wojskowym Klubie Sportowym 1 psp. Z chwilą rozpoczęcia wojny wyruszył na front wraz  
z macierzystą jednostką. Jego dalsze losy są nieznane. [„Głos Podhala”, nr 16 z 17 IV 1938]

MICHALCZEWSKI SEBASTIAN, ur. 1 VII 1914, Podobin, pow. nowotarski, s. Marcina 
i Magdaleny; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd 
wywieziono go do stalagu XII A Limburg (nr jeńca 4777). Tu pracował u ogrodnika Fredlicha 
Werkunda w Schreibendorf, skąd w IV 1940 zabrano go do robót przymusowych i zatrudnio-
no u gospodarza w m. Sitzendorf (?). 10 XII 1940 przeniesiony do stalagu XII B Frankenthal, 
a 29 III 1942 z powrotem do stalagu XII A. Do kraju powrócił w 1945. Przez całe życie był 
rolnikiem. Zm. po 1977 i pogrzebano go na cmentarzu w Zakopanem. [SPPpIIIRz NS, M 174; baza 
danych straty.pl]

MICHALCZEWSKI, pochodził z Nowego Targu; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy byli…, s. 14]

MICHALEWSKI ADAM, ur. 27 IX 1909, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Mariana  
i Bronisławy Żarnowskiej; st. strz. rez., strażak. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował 
jako robotnik tartaczny w zakładzie hr. Stadnickiego. Powołany 17 IV 1930 do służby wojsko-
wej w 4 ks 1 psp, skąd skierowano go 1 IX do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 28 III 
1931 i awansie do stopnia st. strz., był instruktorem w 9 ks. Po przejściu do rez. 29 IV 1931, 
powrócił do uprzednio wykonywanej pracy tartacznej. Od 1933 był zatrudniony w gorlicim 
„Foreście”. W tym też okresie uczestniczył (od 2 II 1934) w 4-tygodniowych ćwiczeniach rez. 
w macierzystej jednostce. W 1937 rozpoczął pracę w Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym 
Sączu, odbywając w międzyczasie (od 7 VII) 6-tygodniowe ćwiczenia rez. w 1 psp. Ponownie 
powołany w szeregi wojska 2 VIII 1939 na 4 tygodnie z przydziałem do 9 ks, podczas któ-
rych wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front, jako z-ca d-cy drużyny. Podczas 
walk dostał się pod Krosnem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł  
i powrócił do domu. Tu podjął pracę w nowosądeckiej Straży Pożarnej. W tym czasie dostałem 
wiadomość, że mój brat Tadeusz jest w niewoli w Tarnowie. Pożyczyłem rower i tam pojechałem. 
Po trzech dniach udało mi się brata wykraść i przywiozłem go na rowerze do domu. 15 VII 1940 
zawarł zw. małż. z Władysławą Iwaniec, z którą miał 4 dzieci. W czasie wyzwalania Nowego 
Sącza 18 stycznia 1945 udało mi się przeciąć przewody prowadzące do min pod mostem na rzece 
Kamienicy. Po zakończeniu wojny wyjechał do Chełmska Śląskiego, gdzie zorganizował OSP, 
zostając jej pierwszym komendantem. Następnie pracował w swoim zawodzie w przemyśle 
włókienniczym. Po powrocie w 1948 do Nowego Sącza, został zatrudniony jako konduktor 
w komunikacji miejskiej, skąd po 3 miesiącach przeszedł do Miejskiej Rzeźni w charakte-
rze strażnika. Od 1949 ponownie działał w nowosądeckiej Państwowej Straży Pożarnej, skąd  
1 I 1958 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
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Postanowieniem Rady Miasta Nowego Sącza uratowany przez niego most od 2002 nosi jego 
imię. Zm. w 1985 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS,  
M 315/748; Książeczka wojskowa nr C 0768908; APŚM, Spis wiernych; świadek Tadeusza Michalewskiego]

MICHALEWSKI TADEUSZ, ur. 18 VIII 1909, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Ma-
riana i Bronisławy Żarnowskiej; strz. rez., krawiec. Jego ojciec był podoficerem zawodowym.
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się krawiectwa w zakładzie Stanisława Smajdora  
w Nowym Sączu. Po zdobyciu tytułu czeladnika pracował w różnych zakładach swojej branży. 
Powołany w X 1928 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą zakończył w III 1930. Swój 
własny zakład krawiecki założył w 1933. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę, jako telefonista-łącznościowiec. Podczas walk  
o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Tarnów, skąd przy po-
mocy brata Adama zbiegł i powrócił do domu. Przez całą okupację, a także w latach następ-
nych prowadził własny zakład krawiecki. Po jego likwidacji w 1949 przeszedł na stanowisko 
prezesa w sądeckiej Spółdzielni Krawców „Pokój”. 2 lata później został nauczycielem zawodu 
w Zasadniczej Szkole Odzieżowej. Stamtąd też w 1972 odszedł na emeryturę. W okresie powo-
jennym przez wiele lat był cechmistrzem i radnym MRN. [ZKRPiBWP NS, M 736/262]

MICHALIK ALBIN, elew. W chwili wybuchu wojny, jako ochotnik uczył się grać na 
trąbce w orkiestrze wojskowej 1 psp. Wobec postępującej niem. ofensywy, wywieziony 4 IX 
1939 wraz z innymi małoletnimi kolegami do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stamtąd na rozkaz 
dowództwa kontynuował marsz ku granicy węgierskiej. W jego trakcie, dostał się 18 IX w Tłu-
maczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Wołoczyska. Innych danych brak. [KLc]

MICHALIK FRANCISZEK, ur. 5 II 1914, Starym Sączu, zam. w Nowym Sączu, Nowa 
Kolonia, s. Józefa i Petroneli Górki, miał 2 dzieci; strz. rez., urzędnik. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp, z którym wyruszył na front. Jego żołnierska droga jest nieznana. [SPNS, Kp 1966; APNS, 
Lista PCK]

MICHALIK FRANCISZEK, ur. 1 XI 1916, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii
Bochenek; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował wraz z matką w go-
spodarstwie. Powołany 21 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył na front w okolice Krynicy. We wsi Florynka stoczy-
liśmy ciężką potyczkę, po której zostaliśmy wycofani do Gorlic. W okolicach miasta zostaliśmy 
okrążeni przez wojska niemieckie. Po przebiciu się przez pierścień, wycofaliśmy się w kierun-
ku Jasła. W okolicy wsi Czarna zostaliśmy znowu zaatakowani i zmuszeni do wycofania się 
do Przemyśla, gdzie 18 września wzięto mnie do niewoli. Z Przemyśla przeprowadzono jeńców 
do Jasła, a następnie samochodami przewieziono nas do Gorlic. Stąd po tygodniowym pobycie 
przeprowadzono nas do Nowego Sącza, po czym po dwutygodniowym pobycie w tamtejszym 
obozie, udało mi się zbiec do domu. Podczas okupacji pracował przy rozbudowie warsztatów 
kolejowych w Nowym Sączu. Po jej zakończeniu podjął pracę na stacji PKP, skąd 30 XI 1976 
odszedł na emeryturę. Zm. 21 II 2005 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Zawadzie. 
[ZKRPiBWP NS, M 656/1147]

MICHALIK JAN STANISŁAW, ur. 10 V 1899, Nowy Sącz, tam zam., ul. Długosza 34,  
s. Piotra i Honoraty Bączalskiej; strz. rez., pracownik umysłowy. Od 5 II 1921 mąż Marii Smo-
roń, z którą miał 1 dziecko. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk ranny w prawe udo, dostał się do niewoli niem. 
Umieszczony w którymś ze szpitali, skąd po podleczeniu prawdopodobnie został odesłany do 
domu. [APK, UW II, ZI 283;p APŚM, Księga urodzin, t. 10, s. 83]

MICHALIK JAN, ur. 12 VI 1909, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Franciszka i Katarzyny 
Gazdy; kpr. rez., rzeźnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawadzie masarz-
-rzeźnik, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 15 VI 1931 do służby 
wojskowej, podczas której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. we IX 1933 wstą-
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pił w zw. małż. i podjął pracę w wyuczonym zawodzie. Zawezwany w IV 1939 na ćwiczenia 
rez. do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Straży Granicznej w Wysowej. W czasie działań 
wojennych dostał się w Dobromilu pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Gorlice, gdzie został wyznaczony do pracy w tamtejszej cegielni. Zwolniony z obo-
zu po 3 miesiącach powrócił do swojego zawodu. Począwszy od 1948 pracował w gorlickiej 
Spółdzielni Masarskiej „Sierp”, którą następnie przejęła PSS. Stamtąd też w 1974 odszedł na 
emeryturę. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką „Przodownikom Pracy”. Zm. 12 XII 
1988 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS, M 625/400; tamże, Koło Miejskie Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 7, poz. 812; świadek zaginięcia Jana Urzędowskiego]

MICHALIK JAN, ur. 9 IV 1916, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii; strz. rez. 
Zmob. jako członek Związku Strzeleckiego 24 VIII 1939 do 1 plutonu 2 k. „Grybów” bON 
„Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front do Huty. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Stanisława 
Oleksińskiego]

MICHALIK JAN, pochodził z Grybowa-Strzylawek, pow. nowosądecki; plut. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę, jako 
d-ca plutonu. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

MICHALIK JAN, pochodził z Chodorowej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 24 VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Innych danych 
brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

MICHALIK JÓZEF, ur. 17 I 1906, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Łukasza i Anieli 
Michalik; plut. służby stałej. Zapewne służbę wojskowa rozpoczął w 1927 w 1 psp, gdzie też 
następnie był podoficerem nadterminowym, a później zawodowym. Przeniesiony rozkazem  
z dnia 29 IX 1936 do Batalionu Stołecznego w Warszawie, skąd powrócił do swojej jednost-
ki. W XI 1937 zawarł zw. małż. z Wiktorią Pazgan. We IX 1939 wyruszył na front jako szef  
k. zwiadowców. Prawdopodobnie podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli niem., bo-
wiem przebywał w stalagu położonym niedaleko granicy francuskiej (nr jeńca 33372). Tam był 
zatrudniony przy budowie schronów podziemnych. W czasie ich wykonywania zbiegł i przez 
Pireneje przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tu wstąpił do WP z przydziałem do 9 b. Strzelców 
Flandryjskich 3 Brygady Strzelców 1 DPanc, z którym przemierzył cały jego szlak bojowy. [ZO 
ZIW NS, Lista członków; KSp, s. 219; Archiwum domowe dr Kroka]

MICHALIK JÓZEF, ur. 3 III 1905, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Wincentego i Zofii
Ptaszkowskiej; sierż. służby stałej. Od I 1933 ż. Helena Zofia Przybytniówska, 1 dziecko. Ab-
solwent kursu eksternistycznego w zakresie 6 klas gimnazjum zakończonego 9 VI 1938. We IX 
1939 podoficer w 1 psp. Aresztowany za przynależność do ZWZ i wywieziony 17 VI 1941 do 
KL Auschwitz (nr obozowy 39623). Tam też 21/22 VIII 1942 został zgładzony. [APŚM NS, Księga 
zapowiedzi, poz. 10/1933; SPPpIIIRz NS, M 330]

MICHALIK STANISŁAW, ur. 10 X 1909, Ptaszkowa, tam zam. (nr domu 141), s. Win-
centego i Zofii, ż. Stefania Kiełbasa, miał 4 dzieci; por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas późniejszych walk został d-cą 3 k. Jego dalsze losy są nieznane. 
Zm. 9 X 1980 w Nowym Sączu. [P1P, s. 114; KSp, s. 219; SRGorlice, Ns 109/83]

MICHALIK WINCENTY, ur. 16 I 1909, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Woj-
ciecha i Anieli Urbańskiej; strz. rez., stolarz. Po szkole powszechnej rozpoczął naukę w Pań-
stwowej Szkole Przemysłu Drzewnego Zakopanem, której jednak nie ukończył z przyczyn 
materialnych. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 21 IX 1932 
przeniesiono go do służby granicznej w b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez. 9 III 1934 pod-
jął pracę w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP jako stolarz. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk  
w Dąbrowicy, ranny dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Żółkwi, skąd 17 IX 
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1939 go wypisano i rozpoczął powrót do domu. W jego trakcie został zatrzymany przez niem. 
patrol i osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd w XI 1939 zwolniono go ze względu na 
zły stan zdrowia. Po powrocie do domu znalazł ponownie zatrudnienie w Ostbahn-Ausbesse-
rungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), gdzie pracował także po wojnie i skąd 
odszedł w 1968 na emeryturę. Zm. w X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. 
[ZKRPiBWP NS, M 677/465]

MICHALIK WŁADYSŁAW, ur. 27 V 1912, Łużna, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Magda-
leny. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z przydziałem do 8 ks, z którą wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych walk został ranny. Umieszczony w szpitalu polowym w Jaśle, skąd ewakuowano 
go do Tarnobrzega. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 17, Lista..., szpital Tarnobrzeg; Okręgowy 
Urząd Inwalidzki w Rzeszowie, Zoog94/m]

MICHALSKI TADEUSZ JACENTY, ur. 17 X 1914, Częstochowa; por. służby stałej, le-
karz. We IX 1939 oficer 1 psp, z którym wyruszył na front jako lekarz naczelny pułku. Innych 
danych brak, ale wiadomo, że zm. w 1986 i został pochowany na cmentarzu w Częstochowie 
(Kule). [KSp, s. 219; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1930-1939, t. 3 (w przygotowaniu)]

MICHAŁEK FRANCISZEK, ur. 23 III 1912, Jurków, pow. limanowski, s. Jana i Heleny 
Pałki; strz. rez. Służbę wojskową rozpoczął 10 IV 1936 w 4 psp w Cieszynie i kontynuował ją 
do 10 IV 1938 w 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front do Krynicy i dalej został skierowany do Powroźnika. Podczas działań wojennych dostał 
się 17 IX pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w tamtejszym obozie przejściowym, 
skąd przeniesiono go do Radomia, a następnie Krakowa, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
[ZKRPiBWP NS, Mn 85]

MICHAŁEK JÓZEF, ur. 14 III 1916, Jurków, pow. limanowski, s. Andrzeja i Katarzy-
ny; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. W wieku 15 lat rozpoczął pracę na poczcie w Jurkowie, jako listonosz. Powo-
łany 21 III 1939 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Przed jej 
nastaniem, wyruszył na pozycje w okolice Krynicy. Podczas późniejszych walk o Lwów dostał 
się 21 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł w czasie 
transportu jeńców do stalagu. Do domu powrócił z ciężkim zapalaniem płuc i zmuszony był 
poddać się leczeniu. W I 1943 wstąpił w szeregi AK, gdzie służył pod pseud. „Koszyk” w pla-
cówce „Dwór”, dowodzonej przez Wiktora Lacha pseud. „Wilk”. Brał udział z bronią w ręku 
w akcjach partyzanckich, m.in. akcjach na tartaki. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy 
pocztowca, skąd w 1958 odszedł na rentę, z powodów kłopotów zdrowotnych. Zm. 9 IV 1993 
i spoczywa na cmentarzu w Jurkowie. [ZKRPiBWP NS, M 336/685]

MICHARCZYKOWSKI ANTONI, chor. Poległ 7 IX w nieznanych okolicznościach pod 
Szymbarkiem. Spoczywa w mogile zbiorowej na cmentarzu w Szymbarku, kw. 25. [Ksp, ŻW,  
t. 1/1, s. 473]

MICHASIEWICZ JERZY, ur. 10 XI 1909, Turek (?), zam. w Nowym Sączu, ul. Na Ru-
rach 20, s. Bazylego i Marii Garguli; strz. rez. 1 V 1937 zawarł w Wielogłowach zw. małż. z Wa-
lerią Zając, z którą miał 2 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1259; APŚM, Spis wiernych]

MICHORCZYK, imię nieznane; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wy-
ruszył na front. Poległ 7 IX w nieznanych okolicznościach pod Szymbarkiem. Pogrzebany  
w mogile zbiorowej na cmentarzu w Szymbarku, kw. 25. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 55; 
Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 473.

MICHORCZYK STANISŁAW, ur. 16 V 1909, Łętownia, pow. limanowski, s. Anto-
niego i Reginy Polak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 IV 1931 do służby wojskowej  
w 9 ks 1 psp, skąd 7 II 1932 przeniesiono go do 6 ks na stanowisko ordynansa. Po przejściu 
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do rez. 27 IX 1932, podjął pracę na roli. Zmob. 25 IX 1939 do macierzystej jednostki, z którą 
wyruszył na front pod Grybów. Podczas działań wojennych dostał się 22 IX pod Lwowem do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł w czasie transportu i w XI 1939 
powrócił do domu. Jesienią 1940, po zaprzysiężeniu przez Józefa Kałużę pseud. „Soból”, wstą-
pił do BCh, służąc pod pseud. „Kalwin”. Po zakończeniu wojny odbudowywał most kolejowy 
w Mszanie Dolnej, a także zwoził drzewo z lasu gromadzkiego. Odzn. medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Łętowni. [ZKRPiBWP NS,  
M 347/404; Książeczka wojskowa nr C 0760981]

MICHURA STEFAN, ur. 19 III 1914, Pasierbiec pow. limanowski, s. Józefa i Anny Du-
dzik; strz. rez., szewc. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, uczęszczał do szkoły za-
wodowej w Jordanowie, ucząc się szewstwa. Powołany w X 1937 do służby wojskowej, którą 
zakończył w III 1939. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 ks 1 psp i przekazany do k. asystencyjnej,  
z którą wyruszył na front do Kobierzyna k. Krakowa. Podczas walk dostał się pod Lublinem 
do niewoli niem. Przeprowadzili nas pieszo do Przeworska, a stamtąd transportem kolejowym 
przewieźli do Prokocimia, gdzie udało mi się zbiec. Po powrocie do domu 16 X 1939 pracował 
w swoim zawodzie, podobnie zresztą jak w latach późniejszych. Zm. 9 V 1994 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M885/650]

MICZEK LUDWIK, zam. w Łęce, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 psp, z którym wyruszył na front wraz z plutonem zwiadowców. Jego dalsze losy są nieznane. 
[Świadek Michała Jarosza]

MIĘDZIK JAN, elew. Uczył się gry na puzonie w orkiestrze 1 psp. W obliczu postę-
pującej błyskawicznie niem. ofensywy, przewieziony wraz z innymi małoletnimi żołnierzami  
4 IX 1939 do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce skierowany ku południowej 
granicy Polski. Podczas tego przemarszu wojsk dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. 
Przebywał w obozie jenieckim w Wołoczyskach. Innych danych brak. [KLc]

MIĘTUS JAN, ur. 21 VIII 1908, Ciche, pow. nowotarski, s. Józefa i Anieli Krężel; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w III 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we 
IX 1933. Zmob. 15 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Gry-
bów. Swój udział w wojnie zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do 
domu. Wywieziony w czasie okupacji do przymusowych prac, które wykonywał w Krakowie  
i jego okolicach. Po zakończeniu wojny zawarł zw. małż. Przez całe życie był rolnikiem. Zm. 22 
VIII 1984. [ZKRPiBWP NS, M 605/264]

MIGACZ JAN, ur. 6 II 1913, Moszczenica Niżna, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Ku-
negundy; strz. rez., rolnik. Ciężar jego wychowania spadł na matkę, bowiem ojciec poległ  
w I wojnie światowej. Dzięki matce ukończył szkołę powszechną, a następnie wspólnie pra-
cowali w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd po  
6 miesiącach przeniesiono go do kgosp na stanowisko kucharza. Stamtąd też we IX 1937 od-
szedł do rez. Zawezwany 10 V 1938 na 3-tygodniowe ćwiczenia rez. w 2 ks 1 psp. Ponownie 
wezwany w szeregi wojska we IX 1938 i przydzielony do 1 ks, w szeregach której, przez 6 tygo-
dni brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. 
Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan  
(nr jeńca 900), a następnie w stalagu V B Villingen i skierowany do komanda Engen-Anselfin-
ger. Po zwolnieniu z obozu 2 VIII 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono 
go do przymusowych prac rolnych. Do kraju powrócił 16 XII 1946. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. w VI 1995. [ZKRPiBWP NS, M 559/727]

MIGACZ JÓZEF, ur. 6 III 1908, Nowy Sącz, s. Tomasza i Małgorzaty Górki; kpr. rez., 
kowal. Ukończył Szkołę Przemysłową w Nowym Sączu w zawodzie kowalskim. Powołany  
22 X 1929 do służby wojskowej w 5 psk w Tarnowie, skąd skierowano go do szkoły podofi-
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cerskiej. Po jej ukończeniu ze specjalnością podkuwacza koni, był d-cą drużyny. Po przejściu 
do rez. 25 IX 1931, pracował w wyuczonym zawodzie. Zmob. w VIII 1939 do ktab por. Chwa-
liboga, z którą wyruszył na front w kierunku Bielska. Wobec postępującej nieprzyjacielskiej 
ofensywy zgodnie z rozkazem, skierował się na Kraków, a następnie dalej na wschód. Podczas 
późniejszych walk w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli niem. Osadzony w sta-
lagu II A Neubrandenburg, skąd w III 1940 przekazano go do pracy w kuźni w miejscowości 
Jutteborg k. Bochum (?). W III 1942 otrzymał urlop, celem odwiedzenia rodziny, z którego już 
więcej nie powrócił do Rzeszy. Na skutek doniesienia niem. właściciela kuźni o dezercji, zmu-
szony był ukrywać się do końca wojny. 17 IV 1946 podjął pracę w Parowozowni Głównej PKP 
Nowy Sącz, na stanowisku rzemieślnika kowalskiego, skąd 3 VI 1968 przeszedł na emeryturę. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1989 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 726/308]

MIGACZ WŁADYSŁAW, ur. 14 V 1902, Brzezna, pow. nowosądecki; strz., rolnik. Zmob. 
26 VIII 1939 do 1 k. bON „Limanowa”, z którym wyruszył do miejsca koncentracji w Rytrze. 
Podczas walk pod Przemyślem, jego oddział został rozbity, po czym powrócił do domu. In-
nych danych brak. [Świadek Michała Pasiuta]

MIGIEL JÓZEF, ur. 5 III 1911, Szaflary, pow. nowotarski, s. Jana i Agnieszki Kopińskiej; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 4 IX 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 4 IV 1934. 
Po przejściu do rez. pracował nadal w gospodarstwie rodziców. Zmob. 24 VIII 1939 do macie-
rzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front pod Wieliczkę. Podczas 
walk pod Bochnią dostał się 6 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu V A Ludwigsburg, skąd 
jesienią 1941 został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po powrocie do domu zajmował się 
rolnictwem. Począwszy od 25 II 1971 był pracownikiem fizycznym w Okręgowym Przedsiębior-
stwie Przemysłu Mięsnego, Zakład Mięsny w Zakopanem, skąd 21 VII 1976 odszedł na rentę. 
Zm. 19 XII 2000 i spoczywa na cmentarzu w Szaflarach. [ZKRPiBWP NS, M 978/1008]

MIJALSKI TADEUSZ, ur. 27 X 1909, s. Bolesława; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp i przekazany w ramach nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przy-
byciu na miejsce przydzielony do nowo powstałego b. obsadzającego Dniestr na odcinku Żu-
rawno–Żydaczów. Tam też w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sow. Umiesz-
czony w obozie NKWD w Kozielsku, gdzie szczęśliwie uniknął losu innych polskich oficerów, 
rozstrzelanych przez sowietów. Po kwietniowo-majowych egzekucjach, wywieziony do obozu 
w Pawliszczewie Borze (który również jest znany jako obóz w Juchnowie), a stamtąd 18 VI 
1940 do Griazowca, w obwodzie wołogodzkim. Na mocy porozumienia Sikorski-Majski obóz 
ten został naznaczony, jako jedno z miejsc formowania się Armii Polskiej gen. W. Andersa. 
W VIII 1942 ewakuował się wraz z oddziałami polskimi z Rosji do Iranu. Dalszych losów 
nie ustalono. [Jeńcy w Griazowcu, s. 75; P1P, s. 116; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1930-1939,  
t. 3 (w przygotowaniu)]

MIKA MICHAŁ, ur. 2 XI 1901, Ołpiny, pow. tarnowski, zam. w Moszczenicy (nr do- 
mu 464), pow. gorlicki, ż. Helena Kucharczyk; strz. rez. Powołany w V 1939 w szeregi ON, 
w szeregach którego przechodził przeszkolenie wojskowe. Po jego zakończeniu 13 VI został 
czasowo zwolniony ze służby, celem uczestnictwa w pracach żniwnych. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Koniecznej. Tam też 6 IX brał udział w kontr-
ataku na stronę słowacką. Po wycofaniu się do pozycji wyjściowych wraz z innymi żołnie-
rzami, górami doszedł do Krościenka. Podczas stoczonej tam potyczki, dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9046), 25 X 1941 przekazany do stalagu  
VIII B Lamsdorf, skąd w XI 1941 został zwolniony z powodu nieuleczalnej choroby, po czym 
powrócił do domu. Zm. 2 XII 1942 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [SGGorlice, Co 
29/47; baza danych straty.pl podaje przydział 80 pp Słonim]
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MIKA WOJCIECH, ur. 9 II 1907, Paszyn, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anny Boche-
nek; kpr. rez., sprzedawca. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 21 IX 1928 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 20 III 1930. Jeszcze tego samego roku zawarł zw. małż. z Pauliną Skwarą i zajmował 
się rolnictwem. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę k. Krynicy, jako zastępca d-cy drużyny. Podczas działań wojennych dostał 
się 20 IX pod Rawą Ruską do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hamer, skąd po zwolnie-
niu 20 VIII 1940 ze względu na stan zdrowia, powrócił do domu. Przez całą okupację trudnił 
się rolnictwem. Po jej zakończeniu w 1945 podjął pracę w Związku Samopomocy Chłopskiej, 
jako kierownik sklepu GS. Przeniesiony do Nowego Sącza, gdzie był z-cą kierownika magazy-
nu PZGS „SCh”, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Zm. 2 IV 1999 i spoczywa na cmentarzu  
w Paszynie. [ZKRPiBWP NS, M 667/938; SPPpIIIRz NS, M 96]

MIKLASZEWSKI KAZIMIERZ, ur. 21 I 1901, Gorlice, s. Franciszka i Eleonory Kasz-
telewicz; sierż., handlowiec. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front jako szef k. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Przemyśl (koszary art. lekkiej), skąd na początku X 1939 zbiegł i powrócił do 
domu. Aresztowany 11 XI 1940 przez gestapo pod zarzutem szkodzenia Niemcom, przebywał 
w jasielskim więzieniu. Wobec braku dowodów winy, został w I 1941 z niego zwolniony. Po-
nownie aresztowany 11 XI 1941 i naznaczony zakładnikiem, po czym przebywał w więzieniu 
gorlickim, a następnie w Jaśle, Tarnowie, Rzeszowie i Krakowie, skąd transportem z 19 I 1943 
został wywieziony do KL Auschwitz (nr obozowy 90757). W III 1943 przetransportowany do 
KL Sachsenhausen, gdzie doczekał wolności. [ZKRPiBWP NS, Mn 16; H. Malinowski, Powiat gorlicki...,  
s. 30, przypis 10, s. 38; A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, nr 25/2003; relacja Jana Cieśli i Jana Trojanowicza]

MIKOŁAJCZYK JAN, ur. 21 II 1911, Kamienica, pow. limanowski, s. Józefa i Julii Woj-
tas; plut. podchor. rez., pocztowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gim-
nazjum w Nowym Sączu, które ukończył w 1932. Powołany 21 IX 1934 do służby wojskowej 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty Zambrów, skąd w III 1935 został przeniesiony na 
praktykę do 2 psp w Sanoku. Egzamin pchor. składał w 5 psp w Przemyślu. Po przejściu do 
rez. zapisał się na studia na UJ, których jednak nie ukończył z powodu trudnych warunków 
rodzinnych. W tej sytuacji znalazł pracę na poczcie w swojej miejscowości. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front pod Wieliczkę, jako d-ca plu-
tonu km. Podczas wrześniowych walk ranny w nogę, dostał się w m. Nowiny do niewoli niem.  
W czasie przeprowadzania jeńców do obozu przejściowego zbiegł, po czym powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował dorywczo na roli u teścia. Po jej zakończeniu ponownie podjął 
pracę na poczcie, zostając po latach jej naczelnikiem w Łącku. Stamtąd też w 1976 odszedł 
na emeryturę. Odzn. odznaką „Zasłużony Łącznościowiec” i odznaką honorową „Polskiego 
Związku Pszczelarskiego”. Zm. 10 VIII 1998 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, 
M 661/909; świadek Franciszka Smajdy]

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW, ur. 3 X 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotar-
ski, s. Tomasza i Anny Koterby; strz. Po ukończeniu 7 klas szkoły powszechnej pomagał ro-
dzicom w gospodarstwie, jednocześnie ucząc się gry na instrumentach muzycznych. Mając 
25 lat związał się z zespołem orkiestralnym, któremu pozostał wierny do końca życia. W po-
łowie VIII 1939 został powołany do służby ochrony przeciwlotniczej w Krościenku. Z chwi-
lą wybuchu wojny wraz z całym oddziałem wycofał się do Nowego Sącza i tam wcielono go  
1 psp. Razem z nim wyruszył na front. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, 
gdzie jego oddział przestał istnieć, podczas nieprzyjacielskiego bombardowania. Wówczas to 
garstce pozostających przy życiu żołnierzy dowodzący oficer rozkazał: aby każdy na swoją 
rękę poszedł, gdzie będzie chciał. W tej sytuacji on wybrał powrót do domu. Po dojściu do 
Stryja, przebywający tam lwowscy profesorowie uzyskali dla grupy osób, w niem. komendzie, 
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stosowne przepustki i wraz z innymi przez Kraków, Nowy Sącz powrócił w rodzinne strony.  
W 1940 wstąpił do OSP, gdzie też zetknął się z podziemną działalnością. W tej sytuacji rok 
później wstąpił do AK, gdzie pod pseud. „Tomek” pełnił służbę łącznika. Po wojnie przez 
krótki okres służył w szeregach MO, po czym był członkiem Spółdzielni Rolniczo-Handlo-
wej. Stamtąd przeszedł do nowo powstałej Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego 
„Pieniny”, gdzie przepracował 27 lat na różnych stanowiskach (od kierownika technicznego po 
z-cę prezesa). Począwszy od 1960 był komendantem OSP w swojej miejscowości. Odzn.: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i medalami: złotym 
i srebrnym „Za Zwalczanie Powodzi”, złotym i srebrnym „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 
odznaką „Zasłużony działacz Kultury”. Pochowany na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. 
[AKZKRP Szczawnica, t. 3, poz. 969-76]

MIKOŁAJEWSKI ZYGMUNT, ur. 17 VI 1905, Pięczkowo, pow. średzki, woj. wielko-
polski, s. Leopolda i Heleny Pawel. Ukończył 4-klasowe gimnazjum w Poznaniu oraz szkołę 
handlową. Od 1924 pracował jako sprzedawca w różnych poznańskich domach towarowych. 
Powołany 1 X 1925 do służby wojskowej w 7 pak w Poznaniu, którą zakończył 1 XI 1927. 
Po przejściu do rez. sprzedawał w poznańskim domu handlowym Franciszka Woźniaka.  
W 1937 po wpłaceniu zaoszczędzonych pieniędzy, wszedł do spółki handlowej J. Schumache-
ra, prowadząc sklep tekstylny w Nowym Sączu o nazwie „Bławat Polski”, przy ul. Jagiellońskiej. 
Zmob. 28 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Podczas działań wojennych dostał się 18 IX pod Delatynem do niewoli sow., 
z której niebawem zbiegł i 7 XI 1939 powrócił do domu. W 1945 jego sklep został uszkodzony 
i zmuszony był organizować go od nowa. 3 lata później przejęła go PSS, a on do czasu przejścia 
na emeryturę w 1970, pracował w handlu uspołecznionym. Odzn.: „Złotą Tarczą Herbową 
Miasta Nowego Sącza”. Zm. 28 VII 1985 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 385/313; relacja Franciszka Fronczyka]

MIKOSZ EUGENIUSZ, zam. w Mszance, pow. gorlicki; strz. rez. We IX 1939 żołn. bON 
„Gorlice. Podczas działań wojennych przekroczył granicę węgierska. Internowany, przebywał 
w forcie Monostor w Komárom. Przewieziony 12 VIII 1941 do Austrii i stąd pociągiem po-
wrócił do kraju. Innych danych brak. [Świadek Kazimierza Kusia]

MIKRUT IGNACY, ur. 7 IV 1912, Olszyny, pow. tarnowski, s. Tomasza i Wiktorii Fa-
lisz; st. strz. rez., maszynista PKP. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się ślusarstwa, 
równocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej. Po otrzymaniu tytułu czeladnika pracował  
w prywatnych warsztatach w wyuczonym zawodzie. Powołany 20 III 1933 do służby wojskowej  
w 3 kckm 53 pp Strzelców Lwowskich w Stryju, którą zakończył 15 IX 1934. Po przejściu do 
rez. otrzymał pracę na PKP jako ślusarz. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front wraz z kckm, jako karabinowy. W czasie działań wojennych 20 IX został ranny w kolano. 
Po ustaniu walk powrócił do domu. Podczas okupacji pracował na kolei, początkowo jako 
spinacz wagonów, a następnie palacz parowozowy. Po jej zakończeniu był maszynistą parowo-
zowym w Parowozowni Głównej PKP Nowy Sącz, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Zm. 24 
II 1984 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 626/258]

MIKRUTA FRANCISZEK, ur. 28 IV 1912, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Adama i Anieli 
Lewińskiej; strz. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Mając 17 lat rozpoczął u ojca praktykę w zawodzie ciesielskim, rów-
nocześnie kontynuując naukę w szkole zawodowej. Powołany 11 IV 1934 do służby wojskowej 
w 53 pp Strzelców Lwowskich w Stryju, którą zakończył 1 X 1935. Po przejściu do rez. pracował 
w wyuczonym zawodzie. Wcielony w V 1939 w szeregi ON i wysłany na przeszkolenie obsługi 
karabinów przeciwlotniczych do 16 pp Tarnów. Zmob. 27 VIII 1929 do bON „Gorlice”, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas wrześniowej walk w Lasach Janowskich, dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, z którego po 3 dniach został zwolniony, na 
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skutek starań mistrza budowlanego, celem odbudowy mostów. Po zakończeniu okupacji pra-
cował jako cieśla w Jasielskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, a następnie Spółdzielni Budow-
lanej „Przodownik” w Gorlicach i w końcu w Nowosądeckim Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 23 I 1983 i spoczywa na cmentarzu  
w Szymbarku. [ZKRPiBWP NS, M 389/222; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 1, poz. 72]

MIKULEC MICHAŁ, ur. 24 I 1914, Moszczenica, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii; strz.
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i następnie przekazany do 156 rez. pp, z którym 
wyruszył na front do Wieliczki. Po rozbiciu oddziału dołączył do wycofujących się polskich 
żołnierzy, z którym dotarł w okolice Lwowa. Podczas walk dostał się 20 IX do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VIII C Sagan, a następnie stalagu V B Malschbach, skąd w 1940 został 
zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, zatrudniony przymusowo w rolnictwie 
w m. Neudorf. Innych danych brak. [SGSS, Zg 184/48; SPPpIIIRz NS, M 76]

MIKUŁA HENRYK, ur. 2 VII 1910, Stary Sącz, s. Wincentego i Marianny Lachner; plut. 
rez., listonosz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu, pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W IV 1929 ochotniczo wstąpił w szeregi WP i otrzymał przy-
dział do 9 kckm 1 psp, skąd 5 miesięcy później skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej
zakończeniu w III 1930 otrzymał przydział do 3 ks. Stamtąd też we IX 1930 przeszedł do rez.  
w stopniu kpr. Zawezwany w 1935 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. w macierzystym pułku, 
podczas których awansował do stopnia plut. Rok później ponownie znalazł się w swojej jedno-
stce, gdzie przez 6 tygodni dowodził plutonem w kckm. Również wtedy został pracownikiem 
urzędu pocztowego na stanowisku listonosza. Jesienią 1938 jako d-ca drużyny brał udział  
w operacji „Zaolzie”, razem z ks. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asysten-
cyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, jako podoficer broni i zarazem z-ca d-cy
drużyny w ks. Podczas działań wojennych ranny, dostał się 19 IX pod Tomaszowem Lubel-
skim do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII A Sagan (nr jeńca 1044), a następnie prze-
bywał w stalagach XII A Limburg i XII B Frankenthal. Przeniesiony 29 III 1943 do stalagu  
XII F Forbach, skąd został ewakuowany w IV 1945 do m. Struss (?) nad jeziorem Königssee. 
Tam też 3 V 1945 odzyskał wolność, w wyniku amerykańskiej ofensywy. 5 dni później podjął 
służbę w amerykańskim bw nr 4089 na stanowisku d-cy k., awansując 22 III 1946 do stopnia 
sierż. Do kraju powrócił 14 VII 1946. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” 
oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. Zm. 6 VII 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 339/385; Książeczka wojskowa nr C 0758959]

MIKUSIŃSKI EDWARD, ur. 14 III 1921, Nowy Sącz, tam zam., ul. Batorego 27, s. Jana 
i Bronisławy, kawaler; strz. Prawdopodobnie jako członek WFiPW został powołany w VIII 
1939 do służby pomocniczej w 1 psp, po czym wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. 
[APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1260; APŚM, Księga chrztów, t. 12, s. 172]

MIKUSZ JAN, ur. 24 VII 1920, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Marcina i Franciszki; 
strz., robotnik. Ojciec jako działacz SDKPiL musiał się ukrywać pod nazwiskiem Marcina 
Rogali. On ukończył szkołę powszechną oraz zdobywał zawód w szkole zawodowej. Następ-
nie pracował na stanowisku kelnera. Jako członek Związku Strzeleckiego wstąpił ochotniczo  
17 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. Podczas 
działań wojennych dostał się 17 IX pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 1232), z którego zbiegł 25 VII 1941. Wobec poszukiwania 
go przez policję, w pierwszym okresie okupacji ukrywał się; zrazu w Brzesku, a następnie 
w Białej Podlaskiej, pracując w firmie Werner Geiger. Po powrocie do Nowego Sącza zawarł 
zw. małż. i zamieszkał u teściowej przy ul. Gwardyjskiej. Z chwilą zakończenia wojny został 
sprzedawcą materiałów na straganie. Począwszy od 1948 przez 4 lata był kierownikiem sklepu 
GS „SCh” w Muszynie, a przez następne 2 lata był strażakiem w tamtejszym tartaku. W latach 
1957-1959 prowadził sprzedaż jarzyn w kiosku podległym Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym 
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Sączu. Od 1959 był konduktorem w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu, 
a od 1962 pracował w budownictwie na terenie Czechosłowacji. Stamtąd też w 1971 przeszedł 
na rentę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 1 XII 1991 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 643/566; SPPpIIIRz, NS, M 772; świadek 
Józefa Buczka]

MIKUSZ STANISŁAW, ur. 8 V 1912, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Ma-
rii Futy; plut. rez., pocztowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa, 
uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej  
w 3 k. 1 psp, skąd po 8 miesiącach skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej zakończeniu 
i awansie do stopnia st. strz., został z-cą d-cy drużyny w 3 ks. Mianowany 18 IX 1936 kpr., po 
czym przeszedł do rez. Po wojsku pracował w wyuczonym zawodzie, a następnie na poczcie, 
jako listonosz. W 1938 był dwukrotnie wzywany na ćwiczenia do swojego pułku. Najpierw  
22 VIII 1938 na 4 tygodnie, a następnie 25 IX na 8 tygodni. W czasie tych ostatnich brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę. Pierwszy chrzest bojowy dostaliśmy pod Wawrzką, a następnie osłanialiśmy 
wojska cofające się na linii Tarnów–Lwów. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., 
z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w muszyńskim 
tartaku. Wtedy też (1942) zawarł zw. małż. z Heleną Żołądź, z którą miał 3 dzieci. Po zakoń-
czeniu wojny począwszy od 1946 odbudowywał zniszczony tunel w Żegiestowie. Rok później 
przeszedł do pracy na poczcie, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. Od 1972 był członkiem 
zespołu regionalnego „Muszyniacy”. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. Zm. 2 III 2000 
i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, M 394/951; Książeczka wojskowa nr C 0756319; 
świadek Józefa Buszka]

MILAN JAN, zam. w Czarnej Górze (?), s. Jakuba i Marii; st. strz. rez. We IX 1939 żołn.  
9 ks 3 b. 1 psp. Poległ 6 IX w czasie obrony Nowego Sącza i pogrzebany 7 IX w mogile zbio-
rowej żołnierzy września na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [APŚM, Liber 
mortuorum, t. 8 z lat 1927-1934, s. 332, poz. 187; APNS, Księga cmentarna, syg. ZmNS, s. 179; ZKRPiBWP, J. Bieniek, 
Lista...; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 479; KŻm, s. 36; KSp, s. 219]

MILER LUDWIK, ur. 16 VII 1904, Dobromil, woj. Lwów, s. Jana i Marii Pluszek; plut. 
rez., stolarz. Po szkole powszechnej uczył się stolarstwa. Służbę wojskową pełnił w latach 
1927-1928 w 38 pp Strzelców Lwowskich w Przemyślu. Po przejściu do rez. przeniósł się do 
Nowego Sącza, gdzie pracował dorywczo w tartaku hr. Stadnickiego w Nawojowej. Wcielony  
w IV 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk  
o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i 30 XII 
1939 powrócił do domu. Od 1945 był pracownikiem Warsztatów Glównych PKP (późn. 
ZNTK), skąd w 1964 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „10-lecia Polski Ludowej”. Zm.  
w 1995 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS M 927/750]

MIŁEK BOLESŁAW, ur. 1 II 1897, Jeziory, pow. sieradzki, woj. łódzkie, s. Stanisława  
i Józefy Kardynał, ż. Janina Gajarz (Gajewska); mjr służby czynnej. Od 1931 służył w 1 psp do-
wodząc kckm. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front do Grybowa jako d-ca II b. W dniu 
6 września wieczorem na odprawie w Grybowie u dowódcy II Brygady Górskiej płk Stawarza  
w obecności dowódcy 1 psp płk Krajewskiego i dowódcy Grupy Armii „Karpaty” gen. Łukawskie-
go, otrzymałem rozkaz bronić w dniu 6 IX 1939 od rana odcinków Wilczyska i czasowo Bobowa, 
aż do czasu nadejścia 11 Dywizji Piechoty, która miała objąć odcinek od Bobowej do Gromni-
ka. Jak się okazało ani gen. Łukaski, ani też ja nie wiedzieliśmy, że dowódca Armii „Karpaty”  
z m.p. Lwów skierował już 11 Dywizję nad Wisłokę, toteż broniłem tego odcinka cały dzień po-
mimo dużych strat, gdzie mi zginął nawet dowódca podległego mi batalionu „Cieszyn” por. rez. 
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Wołoszyn. Ponieważ do wieczora nie przybyła 11 DP, a odcinki Wilczyska i Bobowa były znacz-
nie wysunięte do przodu, a na prawym skrzydle była luka kilkunastu kilometrów, więc cofnąłem 
moją pierwszą linię na wysokość lewego sąsiada batalionu KOP w Polnej, a prawe skrzydło za-
giąłem, by się osłonić od luki. Udałem się do Polnej, do dowódcy KOP i uzgodniłem z nim obronę 
na dzień następny. Napisałem meldunek do dowódcy II Brygady o przebiegu walki i o przegru-
powaniu, oraz prosiłem o zarządzenie na dzień następny z powodu nie przybycia 11 Dywizji.  
Z tym wysłałem swoim autem oficera łączności do Brygady lub pułku (koga napotka na drodze). 
Oficer łączności nie wrócił, a mnie nie ściągnięto. Toteż 7 września byłem otoczony ze wszystkich 
stron i musiałem się przebijać najpierw w Polnej, a później w Szymbarku, gdzie miałem duże 
straty. Po tym manewrze zaszył się wraz z oddziałem w lasy Magury Małastowskiej. Otoczony 
przez nieprzyjaciela, pozbawiony łączności i zaopatrzenia, przetrwał tam do czasu kapitulacji 
Warszawy. Po rozwiązaniu oddziału podjął nieudaną próbę przekroczenia granicy węgierskiej. 
Wzięty do niewoli i osadzony w oflagu II B Arnswalde (nr jeńca 714), a następnie od 17 IX 
1940 oflagu II A Woldenberg, w którym spędził wojnę. Podczas pobytu w tym pierwszym po-
wrócono do sprawy nieudzielania zgody na wycofanie wojsk z linii Wilczyska–Bobowa. Naga-
bywany o to kpt. Nikorowicz, były oficer taktyczny pułku oświadczył, że: wysłał na motocyklu 
do mnie por. rez. Rzońcę. Ten po powrocie oświadczył, że ja się wycofuję. Jednak stwierdzenie to 
wydaje się mocno dyskusyjne i naciągane. Według regulaminu por. Rzońca winien był oddać mi 
osobiście do rąk własnych, tak ważny rozkaz, a nie słyszałem by go oddał nawet komuś z moich 
podwładnych. Z drugiej strony nie wierzę że por. Rzońca nie wykonał by tak ważnego rozkazu 
dotyczącego II batalionu, bowiem naraziłby się na sąd polowy. Po zakończeniu wojny powrócił 
do kraju i zamieszkał w Szczecinie. Zm. w Szczecinie 17 VII 1980 i został pochowany na cmen-
tarzu centralnym (kw. 75 B). Odzn. Krzyżem Virtuti Militari (?). [SGNS, A 1515/42; P1P, s. 92, 114;  
B. Miłek, List do por. Rzońcy z 20 XI 1978 ; KSp, s. 219]

MIŁEK JAN, ur. 10 XI 1914, Dobra, pow. limanowski, s. Szymona i Anny; strz. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powoła-
ny 23 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem 
wyruszył na front w okolice Krynicy. Podczas rozgorzałych tam walk, został otoczony przez 
Niemców. Jednak uniknął niewoli i po ukryciu broni powrócił do domu. Tu 10 VII 1941 wstą-
pił w szeregi ZWZ z przydziałem do 1 plutonu dowodzonego przez Szymona Judkę „Burzę”, 
a następnie był w placówce Dobra (krypt. „Dym”), dowodzonej przez ppor. Wiktora Lacha 
„Wilka”. W podziemiu pod pseud. „Skała” pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziem-
nej. [ZKRPiBWP NS, M 398/686]

MIREK JAN, ur. 5 X 1907, Nowy Sącz, s. Józefa i Katarzyny Gargula; kpr. rez., robotnik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem w warsztacie kamieniarskim. W 1926 
rozpoczął pracę w krynickim Zarządzie Wodnym. Powołany 16 III 1930 do służby wojskowej 
w 1 psp, skąd skierowano go do Szkoły Podoficerskiej przy 5 Baonie Telegraficznym Kraków. 
Po jej ukończeniu powrócił do macierzystej jednostki, na stanowisko d-cy drużyny w plutonie 
łączności, skąd 31 IX 1931 przeszedł do rez. Pół roku później został pracownikiem w firmie
budującej drogi i mosty w węźle rożnowskim. Jego zatrudnienie w latach 1932-1936 było trzy-
krotnie przerywane 6-tygodniowymi przeszkoleniami wojskowymi. Zmob. 18 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk w Żółkwi dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 23 XI 1939 
zbiegł, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w budownictwie, związanym 
z zaporą w Rożnowie. Po jej zakończeniu był zatrudniony w Centrali Tekstylii, Podhurtownia 
Nowy Sącz, a od 1950 w MHD. Stamtąd w 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 24 IV 1985 i spo-
czywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 630/301]

MIREK MICHAŁ, ur. 9 II 1912, Barnowiec, pow. nowosądecki, s. Mikołaja i Kunegun-
dy Pakosz; strz. rez., ślusarz. Gdy miał 2 lata jego ojciec poszedł na wojnę z której powrócił  
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w 1917. W tym czasie ciężar utrzymania rodziny spadł na matkę. Pomimo przeciwności losu, 
ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, po czym pomagał rodzicom w gospodarstwie. Powołany 
15 IV 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1937. Zmob. 15 VIII 1939 do 
8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front do Wysowej. Podczas działań wojennych dostał się 18 IX 
w Lasach Janowskich do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd 
po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych 
prac w Rzeszy. Podczas ich wykonywania zachorował. Postawiony w I 1943 przed komisją le-
karską, która uznała go za niezdolnego do wykonywania dalszych prac, po czym powrócił do 
domu. Rok później zawarł zw. małż. Po zakończeniu okupacji pracował w Rejonie Naprawy 
Dróg i Mostów, gdzie odbudowywał tunel w Kamionce Wielkiej i budował most na Dunajcu  
w Nowym Sączu. W 1947 przeszedł do Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK) jako ślu-
sarz. Stamtąd też w 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. we IX 1998 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, M 408/879; SPP-
pIIIRz NS, M 342]

MIREK WACŁAW, ur. 20 IX 1913, Podolí (Czechy), s. Wojciecha i Kunegundy Mirek; st. 
strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej w Homrzyskach, wobec nieposia-
dania własnego gospodarstwa, pracował wraz z rodzicami u zamożnych gospodarzy. Powołany 
11 III 1937 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, z którą brał udział w operacji „Zaolzie”. Tam też  
10 XI 1938 awansował do stopnia st. strz., a dzień później odszedł do rez. Zawezwany 20 III 1939 
na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 
1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w Tłuma-
czu w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim Horodyska,  
a następnie przebywał w Wołoczyskach. Stamtąd wywieziono go do obozu NKWD Oranki, skąd 
11 XI 1939 w ramach wymiany jeńców przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu  
V A Ludwigsburg i skierowany do pracy w lesie. Po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu 
robotnika cywilnego 10 IX 1940 i został wywieziony do przymusowych prac rolnych w m. Kle-
inglattbach, a następnie Beiningen. Tam też doczekał wolności w IV 1945 w obozie dla byłych 
jeńców wojennych Backnang, skąd w XII 1945 powrócił do kraju. Tu począwszy od 14 I 1946 
sprawował funkcję przetokowego wagonów na stacji PKP w Nowym Sączu. Po osiągnięciu usta-
wowego wieku odszedł 21 IX 1973 na emeryturę. Zm. w VIII 1993 i spoczywa na cmentarzu  
w Mszalnicy. [ZKRPiBWP NS, M 658/617; Książeczka wojskowa nr C 0764682; SPPpIIIRz NS, M 304]

MIREK WŁADYSŁAW, ur. 17 I 1921, Nowy Sącz, s. Michała i Agnieszki Rogozińskiej; 
strz., prac. umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę malarstwa w pry-
watnym zakładzie pracy. W tym też okresie wstąpił do WFiPW. Zmob. 28 VIII 1939 do pluto-
nu pionierów w bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył do Starego Sącza. Następnie wycofywał 
się przez Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Jasło, Krosno, Chyrów, Brzeżany do Kałysza. W tym cza-
sie budowaliśmy okopy i mosty prowizoryczne, jak również niszczyliśmy stare. W Kałyszu dostał 
się do niewoli sow., skąd po rozbrojeniu został zwolniony. Do domu powróciłem z końcem paź-
dziernika 1939, bowiem w drodze byłem zatrzymany jako jeniec wojenny przez Niemców i przez 
okres dwu tygodni byłem w Sanoku w koszarach 2 psp. W czasie transportu do Rzeszy udało mi 
się zbiec. Po powrocie z wojny wykonywał swój zawód. Wywieziony w 1941 do przymusowych 
prac w Niemczech, gdzie pracował w zakładach lotniczych w bliżej nieznanych miejscach. 
Tam też 11 IV 1945 odzyskał wolność, podczas ofensywy wojsk amerykańskich. Po powrocie 
do kraju podjął pracę w nowosądeckim urzędzie pocztowym. W tym czasie ukończył szkołę 
średnią. Następnie przez 5 lat był sekretarzem Rady Zakładowej Związku Zawodowego Łącz-
ności, a następnie kontrolerem. Począwszy od 1967 był naczelnikiem Urzędu Pocztowego  
w Tymbarku, skąd 10 lat później odszedł na rentę, z powodu kłopotów zdrowotnych. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 8 IX 1988 i spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 413/430; świadek Ludwika Milera]
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MIŚ JAN, zam. w Michalczowej, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Podczas 
walk został ranny i dostał się do niewoli niem. Umieszczony 24 IX w szpitalu w Gorlicach, 
skąd 7 X przeniesiono go do obozu przejściowego w tym mieście. Jego dalsze losy są nieznane. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 79]

MIŚKOWICZ JAN, ur. 25 I 1901, Szebnie, pow. jasielski, woj. podkarpackie, s. Piotra 
i Agaty Dobosz; strz. rez., kołodziej. Ponieważ jego ojciec został zmob. w 1914 do wojska 
austriackiego, ciężar utrzymania rodziny spadł zarówno na matkę, jak i na niego. Taki stan 
trwał do 1918, po czym rozpoczął naukę kołodziejstwa w Jaśle, uczęszczając równocześnie 
do szkoły wieczorowej. Powołany w 1920 do służby wojskowej, podczas której uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przejściu do rez. w 1922 pracował jako czeladnik w Rze-
szowie i Tarnowie. 5 lat później zawarł zw. małż. i przeprowadził się do Zakopanego, gdzie 
otworzył własny warsztat kołodziejski. Zmob. 26 VIII 1939 do kgosp 1 psp, jako kołodziej, 
a następnie przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. 
Podczas walk, dostał się 20 IX pod Tomaszowem Lubelskim do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu IV A Elsterhorst, skąd 11 VI 1940 przeniesiono go do stalagu XXI A Schildberg. Ten 
ostatni opuścił po 3-miesięcznym pobycie z powodu choroby. Po powrocie do domu pracował 
w swoim zakładzie. Aresztowany przez gestapo w 1943 pod zarzutem sabotażu i osadzony  
w katowni Podhala „Palace”. Po 6-tygodniowym uwięzieniu połączonym z przesłuchaniami, 
został zwolniony, wskutek interwencji zakopiańskiego arbeitsamtu. Po zakończeniu wojny 
nadal wykonywał swój zawód do 1962. Wówczas to przeszedł do GS „SCh” na stanowisko sto-
larza, pracując tam do przejścia na emeryturę w 1967. Zm. w XI 1993 i spoczywa na cmentarzu 
w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, M 678/631]

MIŚKOWICZ STEFAN. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak.
MIŚKOWIEC FRANCISZEK, ur. 1 V 1911, Rabka, pow. nowotarski, s. Wincentego  

i Magdaleny Sowiak; strz. rez., palacz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował u zamoż-
nych gospodarzy. Powołany w IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą pełnił do IX 1934. 
Po przejściu do rez. nadal pracował jako robotnik rolny. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki, z którą wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się 17 IX pod Lwowem 
do niewoli niem. Osadzony w stalagu V B Villingen (nr jeńca 2144), a następnie w stalagu VIII 
C Sagan, skąd po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony 
do przymusowych prac rolnych. Tam też odzyskał wolność 20 IV 1945 w wyniku ofensywy 
alianckiej, po czym 29 VI 1945 wstąpił do PSZ na Zachodzie. Po demobilizacji 18 VI 1948 
wyjechał do Argentyny, gdzie pracował w hucie jako robotnik. Po powrocie do kraju 29 X 
1958 został zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Rabka, na etacie pa-
lacza. Stamtąd też w XI 1974 odszedł na emeryturę. Zm. 30 XI 1984 i spoczywa na cmentarzu  
w Rabce. [ZKRPiBWP NS, M 742/278]

MIŚKOWIEC JAN, ur. 10 V 1912, Tymbark, pow. limanowski, s. Wojciecha i Wiktorii; 
ppor. rez. W 1937 zawarł w Szczyrzycu zw. małż. z Zofią Myszą, z którą miał syna. Zmob.  
26 VIII 1939 do bON „Limanowa” i mianowany adiutantem d-cy b. Podczas walk o Lwów zo-
stał ciężko ranny. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, gdzie 24 IX 1939 zm. [Relacja Mieczysława 
Kurczaby; KSp, s. 219]

MIŚKOWIEC JAN, ur. 1 XII 1909, Gruszowiec, pow. limanowski, s. Józefa i Katarzyny; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się 17 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9138), 
a później w stalagu VI D Dortmund i stalagu XXI Schildberg, skąd po zwolnieniu i uzyskaniu 
statusu robotnika cywilnego, wysłano go do przymusowych prac. Do kraju powrócił w 1945. 
[SPPpIIIRz NS, M 754]

MITKOWSKI (MISTYGACZ) STANISŁAW, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Podczas walk 
poległ 9 IX wraz z innymi w obronie Rymanowa. [APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 23, poz. 131]
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MITRAJ KAZIMIERZ, pochodził z Czarnego Dunajca, pow. nowotarski; strz. Zmob.  
12 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod 
Przemyślem. Innych danych brak. [Świadek Wojciecha Stękały]

MIZGAŁA MICHAŁ, ur. 16 VII 1914, Sowliny, pow. limanowski, s. Michała i Marii Sta-
nisz; strz. rez., sanitariusz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1937 do służby wojskowej w plutonie łączności  
1 psp, którą zakończył 25 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wy-
ruszył na front jako telegrafista. Podczas działań wojennych dostał się 15 IX za Sanem do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, a następnie Kraków, skąd miał być 
wywieziony do stalagu. W czasie transportu zbiegł 1 X na stacji kolejowej Kraków-Prokocim, 
po czym powrócił do domu. Po zawarciu zw. małż. w 1941, zamieszkał u teściów w Laskowej. 
W IV 1943, po zaprzysiężeniu przez Józefa Rośka „Śliwę”, w obecności Edwarda Trojanowskie-
go, wstąpił do BCh, gdzie służył w placówce Laskowa pod pseud. „Potok”. W dniu 1 XI 1944 zo-
stała przeprowadzona akcja zbrojna przeciwko przejeżdżającym hitlerowcom na górze Widoma 
w Laskowej Górnej, gdzie zostały dwa wozy niemieckie rozbite i wzięto do niewoli jednego ofice-
ra. W odwecie za tą akcję spacyfikowano Laskową Górną i spalono dom Jana Kuliga. Również  
i ja zostałem aresztowany z 40 mężczyznami i wywieziono nas na gestapo do Nowego Sącza, 
gdzie byłem przesłuchiwany i bity przez gestapowców. Z więzienia oswobodziła nas Armia Ra-
dziecka. Po długim leczeniu podjął pracę w PZGS „SCh”, jako pomocnik magazyniera. Po-
cząwszy od 1954 był pracownikiem limanowskiego pogotowia ratunkowego, skąd 30 XII 1979 
odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 21 I 1995  
i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 684/696]

MIZIANTY HENRYK, ur. 1 IX 1921, Grybów, pow. nowosądecki, s. Emila i Stefanii 
Wiśnieckiej; strz., prac. umysłowy. Jako członek WFiPW powołany w VIII 1939 do służby 
pomocniczej w 1 psp i przydzielony w charakterze obserwatora na posterunek przeciwlotni-
czej obrony miasta, usytuowany przy ul. Grodzkiej w Nowym Sączu. Po wybuchu wojny wraz  
z 7 ks opuścił miasto i przez Gródek Jagielloński doszedł do Lwowa. Tu wcielono go do od-
działów obrony miasta. Po zakończeniu walk i wkroczeniu Rosjan do Lwowa, opuścił miasto,  
a następnie w cywilnym ubraniu przekroczył San i powrócił do domu. 1 I 1941 został zaprzy-
siężony do AK, gdzie pod pseud. „Krzyś” był łącznikiem i kolporterem prasy podziemnej. 
Aresztowany w 1942 przez gestapo pod zarzutem przynależności do podziemnej organiza-
cji i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po 2-miesięcznym uwięzieniu, został zwolniony  
z powodu braku dowodów winy. Po wojnie pracował do 1950 w PSS, a następnie PZGS „SCh”, 
którego był długoletnim prezesem, takżę po przekształceniu w WZGS „SCh” w Nowym Są-
czu. W latach 1961-1963 był prezesem Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odzn.: Orde-
rem Sztandar Pracy I i II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, oraz odznakami: „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, „Zasłużony dla Ziemi 
Krakowskiej”, „Zasłużony Działacz Spółdzielczy”. Zm. 22 X 1992 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu (kw. 10). [ZKRPiBWP NS, M 876/602]

MLECZEK MIECZYSŁAW, ur. 3 VIII 1918, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Andrzeja  
i Katarzyny Gajewskiej, ż. Jadwiga; strz. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, kontynu-
ował naukę w szkole zawodowej. Równocześnie uczęszczał na zajęcia WFiPW. Zmob. w VIII 
1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk 
dostał się do niewoli niem. Okres okupacji spędził w stalagu. Po powrocie do domu w 1945 
wstąpił w szeregi MO w Gorlicach, gdzie służył do 1957, po czym został zwolniony ze względu 
na stan zdrowia. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w III 1988 i spo-
czywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy, koło Gorlice nr 9]

MLECZKO JAN, ur. 9 V 1914, Dzierżaniny, pow. tarnowski, s. Stanisława i Matyldy Mar-
tyki; st. strz. rez., spawacz. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobywał zawód w kierunku 
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kołodziejsko-kowalskim. Po 3-letnim terminowaniu, rozpoczął samodzielną pracę. Powołany 
3 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 12 XI 1938. Zmob. 25 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front w składzie 2 plutonu kckm. Po rozwiązaniu 
jednostki 19 IX powrócił do domu. Tu podjął pracę w prywatnym zakładzie Fröhlich-Serkow-
ski w Nowym Sączu w wyuczonym zawodzie. W 1942 zawarł zw. małż. Od 25 I 1945 był pra-
cownikiem Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK) na stanowisku spawacza. Stamtąd też  
w 1968 odszedł na rentę inwalidzką ze względu na stan zdrowia. Zm. 30 III 1998 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 821/871]

MLECZYŃSKI JÓZEF, ur. 7 VIII 1907, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Agnieszki Tokarz; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę  
w grybowskim 3-letnim gimnazjum, którego jednak nie ukończył, z powodu trudnych warun-
ków materialnych. Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 6 psp Sambor, którą zakończył 
14 IX 1930. Zawezwany w 1931 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do 1 psp, ponownie zresztą 
jak i w latach 1935 i 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, 
z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Biłgorajem, po rozbiciu oddzia-
łu, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd miał być wywiezio-
ny do stalagu, jednak podczas transportu zbiegł w Krakowie-Płaszowie i 10 X 1939 powrócił 
do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Dodatkowo w latach 1945-1947 pracował  
w Kamionce Wielkiej, przy odbudowie zniszczonego tunelu kolejowego. Zm. w IV kwartale 
1998 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, M 748/897]

MLICZEK LUDWIK, ur. 15 IV 1904, Łęki, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Salamon; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Michalczowej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1928 w 1 psp. Rok po 
przejściu do rez., zawarł zw. małż. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowany 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce przydzielony do nowo powstałego b., 
obsadzającego Dniestr na odcinku Żurawno–Żydaczów. Po sow. agresji, w czasie marszu ku 
granicy rumuńskiej ranny, dostał się w Rohatyniu, do ich niewoli. Osadzony w obozie Podwo-
łoczyska, skąd wywieziono go do obozu NKWD w okolicach Nowosybirska. Po 2-tygodnio-
wym pobycie przekazano go 1 XI 1939 w drodze wymiany jeńców, stronie niem. Umieszczony 
w stalagu II D Stargard (nr jeńca 23013), gdzie pracował przy budowie dróg i w rolnictwie. 
Podczas wykonywania tych prac zachorował na płuca i żołądek. Umieszczony w szpitalu  
w Kołobrzegu, skąd wywieziono go wiosną 1940 do stalagu XXI A Schildberg. Stamtąd też 
17 VIII 1940 został zwolniony, ze względu na stan zdrowia. Odzn. „Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Przez całe życie był rolni-
kiem. Zm. w VII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, M 429/766; 
świadek Stanisława Cepigi, Piotra Ciastonia, Błażeja Greckiego, Stefana Kity]

MŁYNARCZYK JÓZEF, pochodził z Lipowego, pow. limanowski; strz. We IX 1939 żołn. 
bON „Limanowa”. Innych danych brak. [Świadek Zygmunta Wojtasa]

MŁYNARCZYK STEFAN, ur. 1 XII 1911, Mordarka, pow. limanowski, s. Jana i Marii 
Skorupy; kpr. rez., ekspedient. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, rozpoczął pracę za-
robkową. W 1929 wyjechał do Cieszyna, gdzie był ekspedientem sklepowym w pionie spół-
dzielczości. Równocześnie uczęszczał do szkoły zawodowej. Powołany 4 IV 1933 do służby 
wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Jako jej absolwent
w stopniu st. strz. pełnił funkcję z-cy, a następnie d-cy drużyny. W tym też czasie awansował 
na kpr., po czym 17 IX 1934 odszedł do rez. Po wyjściu z wojska powrócił do uprzednio wyko-
nywanej pracy w Cieszynie. 2 lata później zawarł zw. małż. i powrócił do Mordarki. Wcielony 
w IV 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 27 VIII 1939 do  
2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Po zaję-
ciu stanowisk na linii obrony na górze Wietrznica, gdzie 1 września nastąpiło natarcie wojsk nie-
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mieckich na nasze linie. Po całodniowej obronie pod wieczór wycofaliśmy się w kierunku Starego 
Sącza, zajmując pozycje obronne. Po ponownym starciu z najeżcą wycofano się na Nowy Sącz, 
a z kolei po spaleniu mostu na Popradzie, odwrót nastąpił dalej na Grybów. Podczas kolejnych 
walk, dostał się 8 IX pod Jedliczem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jasło, 
a następnie Gorlice i Nowy Sącz, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch  
(nr jeńca 582). Przeniesiony w V 1940 do stalagu XII A Limburg, a następnie do stalagu  
XII D Trier, i V E Mühlhausen. Stamtąd zabrano go w 1941 do stalagu V D Strassburg. Prze-
sunięty w 1943 do stalagu V C Malschbach, skąd po zwolnieniu z niewoli i otrzymaniu sta-
tusu pracownika cywilnego, przydzielono go do przymusowych prac w Bischweier. Tam też  
21 IV 1945 odzyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk francuskich. 12 I 1946 zameldował się 
wraz z transportem emigrantów na punkcje granicznym w Dziedzicach, po czym powrócił do 
domu. Tu podjął pracę w limanowskiej Rolniczo-Handlowej Spółdzielni „Kosa” (późn. PZGS 
„SCh”). Stamtąd też 1 XI 1975 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. w II 2000 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 437/961; 
świadek Stanisława Jasicy]

MŁYNIEC WALERIAN, ur. 19 III 1896, Tuchów, pow. tarnowski, s. Jakuba i Marii Pią-
tek; mjr, oficer zawodowy. Ukończył 8-klasowe gimnazjum w Tarnowie. W okresie od 2 VII 
1912 do 14 VIII 1914 był członkiem Drużyny Strzeleckiej w Tuchowie, po czym odszedł do 
Legionów Polskich jako d-ca oddziału, składającego się z 18 ludzi. Tu mianowano go plut.  
i przydzielono do 16 k. 2 pp. W X 1914 podczas bitwy pod Mołotkowem, dzięki jego osobistej 
inicjatywie i odwadze, jego k. zdołała wycofać się z minimalnymi stratami. W dowód uznania 
za swoją postawę awansował do stopnia sierż. 5 VII 1915 został ranny pod Rarańczą. Po prze-
szło 2-miesięcznym pobycie w szpitalu, wrócił do 11 k. III b. 2 pp Legionów. W VII 1916 wal-
czył pod Optową i Rafajłową, po czym jako bardzo dzielny i odważny dowódca plutonu został 
mianowany chor. Natomiast 16 IX 1916 za dzielność i na pamięć przebytych bojów w czwartym 
pułku piechoty Legionów Polskich otrzymał znak Swastyki II klasy. W XII 1916 został adiutan-
tem pułku. Po kryzysie przysięgowym i rozwiązaniu Legionów, wysłano go wraz z wojskiem 
austriackim na front włoski. Tam też 18 VI 1917 został ponownie ranny, a ponadto zachorował 
na malarię. Po zakończeniu wojny, przeniesiony w XI 1918 do Polskiej Komendy Wojskowej  
w Krakowie na stanowisko adiutanta, gdzie awansował na ppor. Po przeszkoleniu w Zegrzu brał 
udział w Odsieczy Lwowa. W II 1919 przeszedł do 3 k. rekruckiej 4 pp Legionów, jako jej d-ca.  
W V 1919 walczył w jej szeregach na froncie między innymi: w Perechińsku, Zielonej, Pasiecz-
nej, Maksymcu, Porohach, Kocmaniu, Zaborówce, Słotwinie, Bohorodczanach, Dobronowcach  
i nad Prutem, uzyskując opinię dzielnego i odważnego dowódcy. W końcu 1919 został miano-
wany komendantem miasta i powiatu Wilejka. W I 1920 otrzymał awans na por. Już jako kpt., 
objął 29 V 1924 dowództwo I b. 4 pp Legionów, a 3 miesiące później powierzono mu takie samo 
stanowisko w I b. 76 pp im. Ludwika Narbutta w Grodnie. W IV 1926 zawarł zw. małż. z Marią 
Grzybowską, z którego urodziło się 2 dzieci: Waleria i Roman. Po awansie na mjr. w I 1928, objął 
dowództwo I b. 81 pp Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego w Grodnie. Stamtąd 
też przeszedł na podobne stanowisko do 57 pp im. Karola II Króla Rumuni w Poznaniu, gdzie  
18 II 1938 został ppłk. Przeniesiony 2 V 1938 do 4 psp w Cieszynie, gdzie był d-cą III b.. Pod ko-
niec VIII 1939 został przeniesiony do Nowego Sącza i tam stanął na czele nowo formującego się 
156 rez. pp. Wraz z nim, transportem kolejowym udał się do Krakowa. Podczas walk dowodzona 
przez niego jednostka uległa rozbiciu. Jako d-ca nie mógł pogodzić się z tą porażką. Targany 
wewnętrznymi sprzecznościami 8 IX 1939 w parku majątku hr. Tarnowskiego, w Rudniku nad 
Sanem, odebrał sobie życie, po czym pogrzebano go w cywilnej części tamtejszego cmentarza 
parafialnego. [Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rudnickiej; Dz. Pers. MSW, 1924, nr 52, s. 302]

MOHR MARIAN, ur. 12 XI 1895, Nowy Sącz, s. Dawida i Anny Boral; ppor. rez., le-
karz medycyny. W latach 1905-1907 był uczniem miejscowego c. k. I Gimnazjum, a następnie  
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II Gimnazjum i jego absolwentem. Egzaminy maturalne zdał w VI 1913. W roku akademic-
kim 1913/1914 studiował na Wydziale Lekarskim UJ. Podczas I wojny światowej od IX 1914 
był w szeregach armii austriackiej. Ponownie studiował medycynę w latach 1917-1919. W WP 
służył od 1919, w b. zapasowym 1 psp w Nowym Sączu, w charakterze oficera sanitarnego. 
W 1920 awansował na ppor. Wziął udział w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji w 1920. W III 
1921 przeszedł do rez. w stopniu por. Kontynuował studia lekarskie na UJ w roku akademickim 
1920/1921, a następnie na Uniwersytecie we Lwowie. W IV 1923 uzyskał dyplom doktora wszech 
nauk lekarskich. Prowadził praktykę lekarską w rodzinnym mieście przy ul. Konarskiego 8. Pod-
legał wojskowo PKU w Nowym Sączu. Działał społecznie w klubie żydowskim „Makkabi”, jako 
pochodzący z rodziny żydowskiej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asysten-
cyjnego, z którym 25 VIII 1939 wyruszył na front do Krakowa, jako lekarz batalionowy. Poległ 
13 IX, raniony odłamkami bomby, wraz ze swoją ż., pielęgniarką, która mu pomagała w pracy. 
[M55B, s. 98; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918-1922, t. 1, s. 296]

MOLITORIS MICHAŁ, ur. 29 I 1912, Kacwin, pow. nowotarski, s. Michała i Ewy Widy; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 7 ks 3 psp w Bielsku, skąd 
przekazano go do 3 b., stacjonującego w Woli Justowskiej. Jednak w X 1934 przeszedł do rez., 
po uwzględnieniu reklamacji matki – wdowy. W latach 1936-1938 powoływany był na 6-tygo-
dniowe ćwiczenia rez. do 4 psp w Cieszynie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk pod Rawą Ruską dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Przemyśl, gdzie zatrudniono go w stajniach końskich. Po 4-tygodniowym wykony-
waniu prac zbiegł i powrócił do domu. Jako obywatel państwa słowackiego został powołany  
w 1943 na 3-tygodniowe ćwiczenia rez. do Lewoczy, a rok później do Spiskiej Nowej Wsi. 
Odzn.: Krzyżem Walecznych. Zm. 19 XII 1990 i spoczywa na cmentarzu w Kacwinie. [ZKRPi-
BWP NS, M 608/525]

MOŁODECKI TADEUSZ, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w bON „Gorlice”. Innych 
danych brak. [KSp, s. 219]

MONC, imię nieznane, kpr. Prawdopodobnie żołn. służby czynnej w 3 plutonie 8 k.  
1 psp. Podczas walk pod Birczą, pod nieprzyjacielskim ogniem, częściowo biegiem, częściowo 
czołgając się, donosił amunicję dla celowniczego st. strz. Pankowa, który bohatersko powstrzy-
mywał przy pomocy rkm-u natarcia Niemców. Innych danych brak. [P1P, s. 102]

MONIAK LUDWIK, ur. 21 V 1914, Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, s. Ferdynanda  
i Moniki Janowiak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 3 psp  
w Bielsku, którą zakończył 30 IX 1937. Rok później zawarł zw. małż. Zmob. 17 VIII 1939 do  
8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front do Czyrnej. Podczas walk ranny pod Berdyczowem  
w prawą nogę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd wywie-
ziono go do stalagu VIII C Sagan (nr jeńca 2496). Przeniesiony do stalagu XII B Frankenthal, 
skąd 15 XII 1942 zwolniono go ze względu na stan zdrowia. Do domu powrócił jako inwali-
da. W okresie okupacji, a także w latach następnych pracował – w miarę swoich możliwości  
– w rolnictwie. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XII 1991 i spoczy-
wa na cmentarzu w Lipnicy Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, M 451/576; świadek Emila Lichosyta]

MORAŃCZYK STANISŁAW, ur. 20 IV 1904, Nowy Sącz, tam zam., ul. Kraszewskiego 9, 
s. Antoniego i Marii, 1 dziecko; st. strz., rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym 
wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk pod Wawrzką 7 IX został ranny. Przewie-
ziony do szpitala w Jaśle, skąd ewakuowano go w kierunku wschodnim. Jego późniejsze losy są 
nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1260; APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 137]

MORAŃSKI MICHAŁ, strz. Jako członek organizacji „Strzelec” w Kamionce Wielkiej, 
pow. nowosądecki, został wcielony w V 1939 w szeregi ON i wysłany na obóz wojskowy pod 
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Stary Sącz. Zmob. 24 IX 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę. Podczas wrześniowych walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [Relacja Adolfa 
Poremby]

MORAWA ANTONI, strz. (?). Żołn. 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny skierowany wraz  
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce wcielony do 
nowo powstałego b. obsadzającego brzeg Dniestru na odcinku Żurawno–Żydaczów. Po sow. 
agresji na Polskę, dostał się 19 IX w Tłumaczu do ich niewoli. Osadzony w obozie NKWD 
Oranki, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców, przekazano go stronie niem. Umieszczony 
w stalagu IX C Bad Sulza. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Guzy]

MORAWA ANTONI, ur. 19 XI 1908, Międzyczerwienne, pow. nowotarski, s. Macieja  
i Zofii Słodyczki; strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły ludowej, pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 XI 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 15 III 1936. Po przejściu do rez. trudnił się rolnictwem. Zmob. 15 VIII 1939 do ma-
cierzystej jednostki i przydzielony do taborów. Po niespodziewanym nalocie bombowym wcze-
snym rankiem dnia 1 września wraz z całym pułkiem opuściłem Nowy Sącz. Po wycofaniu się 
do Gorlic pamiętam jak lądowali spadochroniarze, do których artyleria przeciwlotnicza zaczęła 
strzelać. Samolot którymi lecieli zapalił się i został zniszczony. Tamtejsza ludność obezwładniła 
częściowo spadochroniarzy. W trakcie późniejszych walk dotarł do Tłumacza, gdzie 18 IX do-
stał się do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, skąd 2 miesiące później przeka-
zano go w drodze wymiany jeńców stronie niem. Umieszczony w stalagu IX C Bad Sulza (nr 
jeńca 13794), gdzie pracował na roli przez cały dzień, a następnie pod strażą odwożeni byliśmy 
do stalagu. W połowie 1941 pracowałem przy maszynie zgniatarce wraz ze Stanisławem Guzy. 
Przy pracy uległem nieszczęśliwemu wypadkowi tj. zupełnemu zgnieceniu i poszarpaniu palca 
(kciuka). Umieszczony w szpitalu, skąd po wypisaniu, przekazano go do stalagu XXI A Schild-
berg. Stamtąd pod eskortą żołnierza niemieckiego odstawiono mnie do stacji kolejowej Nowy 
Targ jako jeńca inwalidę, za zleceniem Komendy Stalagu XXI A nr rozkazu 1996. Z Nowego 
Targu poszedłem do Cichego i w dniu 30 X 1941 poświadczono mi na rozkazie powrotu, że jestem 
niezdolny do dalszej pracy. Przez cały późniejszy okres trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS,  
M 454/340; świadek Stanisława Guzy]

MORAWSKI JAN JULIUSZ, ur. 20 X 1917, Bielsko, s. Stanisława i Olgi Sikorskiej; ppor. 
rez., adwokat. Absolwent I Gimnazjum w Nowym Sączu, a następnie Wydziału Prawa UJ. 
Jesienią 1938 ukończył kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 psp w Cieszynie. Zmob.  
26 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do b. obrony Nowego Sącza, jako d-ca gniazda ckm.  
Z chwilą wybuchu wojny skierowany do kmarsz, z którą wyruszył na front pod Jazowsko. 
Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli sow. Po złożeniu broni i krótkotrwałym zatrzy-
maniu odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Jesienią 1939 wstąpił w szeregi Polskiej 
Organizacji Białego Orła „Resurectio” w Nowym Sączu. Po jej rozbiciu przez gestapo w 1940 
był członkiem ZWZ, gdzie służył pod pseud. „Zawoja”. Aresztowany we IX 1942 przez gestapo 
i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem z dnia  
7 XI 1942 został wywieziony do KL Auschwitz (nr obozowy 93213). Przeniesiony do KL Flos-
senbürg, a następnie KL Dachau (nr obozowy 49343), gdzie doczekał wolności. Odzn. „Złotą 
Odznaką Adwokatury”. Zm. 10 II 1995 w Warszawie i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowi-
cach. [Muzeum szkolne w Marcinkowicach, Życiorys]

MORDARSKI JÓZEF, ur. 10 III 1914, Biczyce Górne, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Marii Starowskiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach. W wieku 20 lat zamieszkał u swojego kuzyna w Gaboniu, któremu pomagał w pra-
cy na roli. Powołany 24 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, skąd skierowano go do szkoły 
podoficerskiej. Po jej zakończeniu 20 X 1937 i awansie do stopnia st. strz., został przeniesio-
ny do kgosp tegoż pułku. 25 XI 1938 mianowano go kpr., po czym przeszedł do rez. Zmob.  
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24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym udał 
się na front do Krakowa. Podczas walk dostał się w Tomaszowie Lubelskim do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł podczas transportu i powrócił do Gabonia. 
Gdy w 1942 gestapo aresztowało jego kuzyna i wysłało do KL Auschwitz, wstąpił w szeregi 
BCh, po zaprzysiężeniu przez Andrzeja Szumachera pseud. „Młot”, gdzie pod pseud. „Lis” 
był rusznikarzem. Wraz z oddziałem brał udział w akcjach partyzanckich na placówki niem.  
w Mszalnicy, Barcicach, Starym Sączu i Jazowsku. W 1945 powrócił do Biczyc, gdzie przez całe 
życie był rolnikiem. [ZKRPiBWP NS, M 459/409; Książeczka wojskowa nr P 754626]

MORDARSKI JÓZEF, pochodził z Kaniny, pow. limanowski; strz. rez. We IX 1939 żołn. 
1 psp. W czasie działań wojennych dostał się do niewoli niem. Innych danych brak. [Relacja 
Ryżaka]

MORGOŁEK ANTONI, strz. (?). We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Świadek 
Józefa Dudki]

MOSOŃ EUGENIUSZ, strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wy-
ruszył na front. Podczas wrześniowych walk został ranny. Umieszczony 18 IX w szpitalu po-
wszechnym w Sanoku, który opuścił 6 XII 1939. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, 
Lista..., szpital Sanok, poz. 51]

MOSOŃ JÓZEF, ur. 29 V 1909, Wójtowa, pow. gorlicki, tam zam, s. Wojciecha i Marii 
Dyboś, ż. Julia, miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”,  
z którą wyruszył na front. W czasie bitwy pod Krościenkiem straciłem z nim kontakt i od tej pory 
brak jest z zaginionym jakiejkolwiek więzi. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach  
z 13 V 1963 został uznany za zmarłego z dniem 31 XII 1946. [SPGorlice, Ns 310/62; relacja Stanisława 
Mosonia]

MOSOŃ STANISŁAW, ur. ok. 1910, Wójtowa, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Marii Dyboś; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych 
brak. [SPGorl., Ns I 310/62]

MOTYKA JÓZEF, ur. 7 I 1923, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii; strz. 
Jako członek WFiPW, po przeszkoleniu na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza w VII 
1939, został zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, skąd skierowano go 
do wzmocnienia Straży Granicznej w Muszynie. Z chwilą wybuchu wojny brał udział w po-
tyczkach z wojskiem słowackim, po czym wycofywał się w kierunku wschodnim. Po dotarciu 
do Lwowa, został wcielony do bw. Wraz z nim wyruszył w kierunku Gródka Jagiellońskiego, 
gdzie też dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do obozu, zbiegł w okolicach 
Tarnowa, po czym powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
[ZKRPiBWP, Koło Muszyna]

MOTYKA PIOTR, ur. 6 III 1913, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki, s. Sta-
nisława i Marii Stelmach; st. strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1936-1937  
w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którym wyruszył na front. Jednak 
jego wojenny szlak jest nieznany. Po zakończeniu okupacji objął w posiadanie połemkowskie 
gospodarstwo w Binczarowej, gdzie mieszkał do końca życia. [SGGryb. Kg 104/47]

MOTYKA WOJCIECH, ur. 17 IV 1906, Biała Wyżna k. Grybowa, pow. nowosądecki,  
s. Józefa i Janiny Krok; strz. rez., robotnik kolejowy. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej 
w Ptaszkowej, pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 8 X 1925 
do służby wojskowej, którą pełnił do 17 III 1927. Po przejściu do rez. podjął pracę w kolejnic-
twie, jako robotnik na stacji Kamionka Wielka. 3 lata później zawarł zw. małż. z Katarzyną 
Zawiłowicz. W tym też okresie był dwukrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe. Zmob. 
25 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Kry-
nicy. Dostał się w nieznanych okolicznościach w Łucku do niewoli sow. Przekazany w XI 1939  
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w ramach wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w którymś ze stalagów. Po 3-miesięcz-
nym pobycie został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziony do 
przymusowych prac rolnych. W połowie 1943 podczas wykonywania swoich zajęć, zbiegł  
i pieszo powrócił do domu, po czym ukrywał się do końca wojny. Po wojnie pracował jako 
robotnik na PKP, skąd w 1966 odszedł na emeryturę. Zm. 27 III 1992 i spoczywa na cmentarzu 
w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, M 929/655; SPPpIIIRz NS, M 744]

MOZDOŃ FRANCISZEK, ur. 7 VI 1908, Spytkowice, pow. myślenicki, tam zam. (nr 
domu 383), s. Jakuba i Rozalii Filas; strz., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1930-1931  
w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Innych da-
nych brak. [SGNS, Ko15/49]

MOZDYNOWICZ JAN, ur. 12 XI 1913, Nowy Targ, s. Antoniego i Karoliny Watycho-
wicz; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach.  
W wieku 16 lat podjął pracę zarobkową w firmie budowlanej Chodorowicza. Tam też od 1934 
uczył się zawodu murarza. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku i przy-
dzielony do 5 ks 3 b. stacjonującego w krakowskiej Woli Justowskiej. Przeniesiony w IV 1937 do  
k. honorowej w Warszawie i tam awansowany do stopnia st. strz. Do swojej jednostki powrócił 
w V 1937, skąd w X 1937 przeszedł do rez. Zawezwany w 1938 na 8-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe do 1 psp, podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”, jako z-ca d-cy drużyny. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i awansowany do stopnia kpr., po czym wyruszył do Piwnicznej, 
gdzie na stanowiskach obronnych czekaliśmy na nieprzyjaciela pięć dni, a następnie dostaliśmy 
rozkaz powrotu. Po zameldowaniu się w jednostce przydzielono go do 156 rez. pp, z którym 
udał się do Krakowa. Wysłany na front pod Szczyrzyc, gdzie po częściowym rozbiciu oddziału, 
wycofał się przez Wiśniową do Gdowa. Tam też zostałem rany i przysypany ziemią na skutek 
eksplozji bomby, w skutek czego utraciłem częściowo słuch. W drodze do domu zatrzymano mnie 
Mszanie Dolnej wraz z dwoma kolegami i dołączono do grupy jeńców, a następnie zamknęli  
w budynku szkoły. Zbiegł podczas zmiany warty, po czym powrócił do Nowego Targu.  
W okresie okupacji pracował dorywczo w budownictwie. Po wojnie zatrudnił się w nowotar-
skim Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, skąd w 1960 odszedł, z powodu 
choroby nóg. Od tej chwili pracował dorywczo na budowach. Zm. 7 X 1991 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, M 485/559]

MÓL ANDRZEJ, st. strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych walk poległ w nieznanych miejscu i czasie. [ZIW NS, Materiały historyczne; P1P, s. 131; 
KSp, s. 219]

MÓL JAN, ur. 1 VII 1905, Brzezna, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. Ogro-
dowa 45, ż., 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli. Jego dalsze losy są nie-
znane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1259]

MÓL JAN, ur. 22 X 1913, Gródek, pow. nowosądecki, s. Józefa i Rozalii Matusik. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Po-
wołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, którą zakończył we IX 1936. Po przej-
ściu do rez. powrócił do zawodu rolnika. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą 
wyruszył na front. Walczył pod Sądową Wisznią i Gródkiem Jagiellońskim, skąd po rozbi-
ciu jego oddziału powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w gospodarstwie rodziców.  
12 II 1941 zawarł zw. małż. z Marią Barczyk z Szalowej i wspólnie pracowali we własnym 
gospodarstwie do 1968. Od 1956 był pracownikiem Rejonu Dróg Publicznych w Jaśle, skąd  
w 1968 odszedł na rentę inwalidzką z powodu kłopotów zdrowotnych. Po 6 latach powrócił 
do pracy zawodowej w swoim pierwotnym zakładzie. Po śmierci ż. w 1979, zawarł rok później 
ponownie zw. małż. z Heleną Kozioł. Zm. 26 V 1994 i spoczywa na cmentarzu w Szalowej. 
[ZKRPiBWP NS, M 723/652; SGGrybów, Kg 50/49 i Lhip 424/41]
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MÓL TEOFIL. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, gdzie był w plutonie zaopatrze-
nia. Innych danych brak. [ZIW NS, Materiały historyczne; KSp, s. 219]

MÓL WŁADYSŁAW, ur. 15 IX 1912, Mordarka, pow. limanowski, s. Antoniego i Józefy 
Garczyńskiej, kawaler; strz. rez., murarz, kamieniarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej po-
został przy rodzicach. W wieku 16 lat rozpoczął pracę zarobkową, jako pomocnik murarski. 
Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, skąd przeniesiono go do 4 psp w Cieszynie, 
a następnie do służby granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 17 III 1936, 
podjął pracę w swoim zawodzie w Marcinkowicach. Zmob. 16 VIII 1939 do 4 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk o Lwów dostał się 21 IX do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po 5-dniowym pobycie zbiegł i w połowie  
X 1939 powrócił do domu. W czasie okupacji był zatrudniony przymusowo jako robotnik: przy 
naprawie drogi w Gruszowcu, później w kamieniołomie i wreszcie w magazynach artykułów 
masowych Spółdzielni „Kosa” w Limanowej. Po jej zakończeniu został pracownikiem fizycz-
nym w limanowskim magistracie. Od 1 VII 1949 do 15 V 1950 trudnił się kamieniarstwem 
wznosząc prywatne domy, a następnie do 31 VII 1959 był murarzem w Powiatowej Spół-
dzielni Budowlanej. W V 1960 został kamieniarzem zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych  
w Limanowej, skąd 12 III 1978 odszedł na emeryturę. Zm. 28 II 1996 i spoczywa na cmentarzu  
w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 633/740]

MÓŁKA JAN, ur. 24 VI 1905, Chełmiec-Strugi, pow. nowosądecki, s. Józefa i Anny Le-
śniak; strz. rez., szewc. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd wywieziono go do stalagu. Tam 
pracował przymusowo na roli. Do kraju powrócił 1 XI 1945. [SGNS, Ns 675/40; APŚM, Księga chrztów 
Strugi, t. I, s. 74; SPPpIIIRz NS, M 364]

MROMLIŃSKI ZDZISŁAW, ur. 22 IX 1904, Lwów, s. Wincentego i Heleny Bogdanyi; 
ż. Maria Laura Grabowska – także lekarz radiolog; ppor. rez., lekarz. Rentegonolog i specja-
lista chorób płuc. Uczestnik obrony Lwowa w 1918. Absolwent Wydziału Lekarskiego UJK, 
dyplom 1929. Mieszkał we Lwowie, gdzie w latach 1932-1935 był elewem w II Klinice Chorób 
Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza. Był autorem publikacji naukowych z zakresu 
chorób płuc publikowanych w piśmie lekarskim „Gruźlica”. W 1936 przeniósł się do Katowic, 
gdzie został naczelnym lekarzem Śląskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego, gdzie również 
publikował prace z zakresu walki z gruźlicą, uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach 
tematycznych. Organizował XIII Zjazd Internistów Polskich w Katowicach w 1939, który nie 
doszedł do skutku z powodu wybuchu wojny. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 156 
rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa jako lekarz 1 b. Poległ 6 IX 1939 w Kunicach 
k. Gdowa, pow. wielicki i został pochowany w mogile koło szkoły w tej wsi. [M55B, s. 98; http://
grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl; „Gazeta Lekarska Śląska Polskiego” nr 3, 1 VII 1939]

MROWIŃSKI MARIAN, ur. 29 X 1916, Laskowa, pow. limanowski, s. Ludwika i Marii 
Jajeśnicy; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, z powodu panującej w ro-
dzinie biedy pracował u zamożnych gospodarzy. Powołany 24 III 1939 do służby wojskowej  
w 1 kckm 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Podczas 
walk pod Krosnem ranny w głowę (uszkodzone oko), dostał się do niewoli niem. Umieszczony 
w grybowskim szpitalu, a następnie w tamtejszym obozie przejściowym, skąd zbiegł i w XI 
1939 powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako robotnik rolny. Po jej zakończeniu 
był robotnikiem na Wawelu w Krakowie. Po zawarciu zw. małż. w 1949 powrócił do Laskowej, 
gdzie trudnił się rolnictwem. Zm. 24 II 1984 i spoczywa na cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP 
NS, M 505/255]

MROZEK FRANCISZEK, strz. We IX żołn. 4 k. bON „Gorlice”. W czasie walk po rozbi-
ciu oddziału przekroczył granicę państwową i został internowany na Węgrzech. Zbiegł z obozu  
i przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do WP. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]
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MROZEK JAN, ur. 5 V 1910, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Piotra i Franciszki 
Figury; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 11 III 1932 do służby wojskowej, którą zakończył 
15 IX 1933. Zawezwany 8 VIII 1934 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp, z którym wyruszył w kierunku granicy słowackiej. Podczas walk w Sądowej Wiszni, 
dostał się do niewoli niem., z której zbiegł 30 IX. W czasie okupacji zajmował się rolnictwem.  
W jego domu ukrywał się zbiegły z nowosądeckiego więzienia Stefan Feryński. Po wojnie 
nadal pracował na roli do 1972, po czym został pracownikiem tartaku w Mszanie Dolnej. Od 
1978 był zatrudniony w Zarządzie Wodnym w Mszanie Dolnej, skąd w 1979 przeszedł na eme-
ryturę. Zm. w V 1990 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, M 846/491]

MROZEK WALENTY, ur. 6 VI 1910, Łososina Górna, pow. limanowski, s. Michała  
i Marii Musiał; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 4 psp  
w Cieszynie, skąd po 6 miesiącach przekazano go do służby granicznej, w plutonie łączności  
4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 3 IV 1934, pracował w gospodarstwie ojca. Zmob. 
12 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front pod Jazowsko. 
Podczas walk pod Jasłem, po rozbiciu jego oddziału, został wcielony do grupy mjr Chosz-
czyńskiego. Po wyrwaniu się z okrążenia 19 IX wraz z wojskiem przekroczył granicę pań-
stwową. Internowany w węgierskim obozie Sárvár, skąd 15 VIII 1940 zabrano go do stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch. Po 8-dniowym w nim pobycie przewieziony do Krakowa, gdzie od-
zyskał wolność. Tak czasie okupacji jak i w pierwszych latach po jej zakończeniu, był rolni-
kiem. Począwszy od 1951 został pracownikiem na stacji PKP Limanowa, a od 21 I 1952 robot-
nikiem w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej. Stamtąd też po 
24 latach pracy odszedł na emeryturę. Zm. 25 IV 1995 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. 
[ZKRPiBWP NS, M 644/706]

MROŻEK JAN, ur. 3 V 1903, Jurków, pow. limanowski, s. Szymona i Katarzyny Kowal-
ska, ż. Rozalia; strz. rez., rzeźnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, terminował w zawodzie 
rzeźnik-masarz, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Służbę wojskową pełnił  
w latach 1924-1925. Powołany 5 V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. 
Zmob. 27 VIII 1939 do 3 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Krościenka 
n. Dunajcem. Podczas walk dostał się 17 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer 
(nr jeńca 1877). Stąd za pobicie Niemców i volksdeutscha wywieziono go do obozu koncentra-
cyjnego odległego 200 km od granicy francuskiej i skierowano do fabryki w Ostbevern-Brock. 
Na prośbę policji w Dobrej, został 20 XII 1942 zwolniony z obozu, jako jedyny żywiciel rodziny, 
po czym powrócił do domu. Tu pracował w rolnictwie, a od 20 VII 1944 jako palacz w Jaworznej. 
Po zakończeniu wojny był zatrudnionym w odcinku drogowym PKP, a następnie w Spółdzielni 
Inwalidów. Zm. 5 V 1991 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, M 510/551; SPPpIIIRz 
NS, M 461; świadek Aleksandra Myconia; baza danych straty.pl podaje datę zm. 14 II 1995]

MRÓWKA JAKUB, ur. 28 VI 1909, Łącko, pow. nowosądecki, s. Rozalii; strz. rez., rolnik. 
Z powodu panującej w domu biedy, ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej, po czym 
służył u zamożnych gospodarzy. Począwszy do 1928 był pracownikiem kamieniołomów w Za-
kopanem i na Śląsku Cieszyńskim. Powołany 10 IV 1932 do służby wojskowej, którą zakończył 
10 X 1933. Po przejściu do rez. podjął pracę przy regulacji Czarnej Wody w Łącku. W 1935 
wydzierżawił 1 hektar gruntu z sadem, na którym gospodarował. Zmob. 1 IX 1939 do 7 ks  
1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w nieznanych okolicz-
nościach w Kamieńcu Podolskim do niewoli sow. Osadzony w tamtejszym obozie NKWD, 
skąd 10 I 1940 został zwolniony. Po powrocie do domu zajmował się ślusarstwem, naprawiając 
miejscowej ludności rowery i motocykle. Aresztowany 12 III 1942 przez gestapo i wywieziony 
do obozu pracy karnej w Dębie k. Tarnobrzega. Po 5-miesięcznym pobycie w tamtym miejscu, 
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powrócił do Łącka i pracował jako rolnik, dzierżawiąc ziemię. 23 II 1952 zawarł zw. małż. z Ka-
roliną Kurzeją. Zm. 27 VIII 1997 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, M 512/814]

MRÓZ EUGENIUSZ, ur. 1 IX 1914, Wola Marcinkowska, pow. nowosądecki, s. Woj-
ciecha i Kunegundy Kumor; kan. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. J. Pił-
sudskiego w Klęczanach pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 
3 IV 1937 do służby wojskowej w 21 pal w Bielsku, którą zakończył 13 XI 1938. Zawezwany  
23 III 1939 na 3-miesięczne przeszkolenie wojskowe w obsłudze działek ppanc, odbywające 
się w 1 psp. Zmob. 23 VIII 1939 do plutonu ppanc 1 psp i skierowany do obrony Nowego 
Sącza. Brał udział m.in. w obronie koszar podczas niem. nalotu. Swój szlak bojowy zakończył  
w okolicach Przemyśla, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji 
gospodarował razem z rodzicami. Po zawarciu zw. małż. w 1943 prowadził samodzielną dzia-
łalność rolniczą. Począwszy od 3 III 1960 został pracownikiem Klęczańskich Kamieniołomów 
Drogowych, a od 1961 pracował w Spółdzielni Pracy Transportowo-Motoryzacyjnej im. 1 Maja 
w Nowym Sączu. Stamtąd też w 1976 odszedł na rentę inwalidzką. [ZKRPiBWP NS, M 717/503]

MRÓZ IGNACY, ur. 15 I 1913, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Kazimierza i Marii; strz. 
rez., strażak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. W 1934 dostał się do 
Junaków w Międzybrodziu, gdzie pracował w kamieniołomach. Przeniesiony do Nadbrzezia 
k. Sandomierza i tam był zatrudniony przy obwałowywaniu Wisły. Po powrocie do Chełmca 
w 1935 pracował na budowach jako murarz. Powołany w X 1937 do służby wojskowej w ks  
1 psp, po czym przeniesiono go do plutonu pionierów. Po przejściu do rez. w III 1939 powrócił 
do uprzednio wykonywanej pracy. Zmob. 25 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzie-
lony do kmarsz, z którą wyruszył na front pod Jazowsko. W wyniku rozproszenia oddziału 
wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Po dojściu do Brzeżan 
otrzymał przydział do nowo sformowanego oddziału, z którym 18 IX przez Przełęcz Tatar-
ską, przeszedł na Węgry. Internowany w obozie Sárvár, skąd w V 1940 przewieziono go do 
stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Odesłany niebawem do prac budowlanych w okolice Wro-
cławia, skąd powrócił ponownie do stalagu. Wysłany we IX 1940 do Krakowa, gdzie po krót-
kim okresie przetrzymywania, odzyskał wolność. Począwszy od 15 I 1941 był pracownikiem  
w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po wojnie 
od 1 VII 1945 uzyskał posadę w nowosądeckim więzieniu, skąd w 1955 przeszedł do pracy  
w ZNTK. Tu został skierowany do zakładowej Straży Pożarnej, skąd w 1973 odszedł na emery-
turę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i „Odznaką Zasłużony w roz-
woju Sądecczyzny”. [ZKRPiBWP 845/499]

MRÓZ JAN, ur. 25 VIII 1912, Rdziostów, pow. nowosądecki, s. Józefa i Eleonory Jurczak; 
strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, terminował w zawodzie stolarskim, jed-
nocześnie uczęszczając do zawodowej szkoły dokształcającej. Powołany 10 III 1936 do służby 
wojskowej, którą zakończył 20 IX 1937. Po przejściu do rez. wykonywał wyuczony zawód, 
zdobywając w 1939 dyplom czeladniczy. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy w plutonie por. rez. Krajewskiego. Pod-
czas walk o Lwów ze złamaną ręką w czasie bombardowania dostał się 20 IX do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd niebawem zbiegł i powrócił do domu. Pod-
czas okupacji pracował w modelarni Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach 
Głównych PKP), gdzie kontynuował także pracę po wojnie jako modelarz odlewów. W 1952 
przeszedł do Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Twórczość”, a 2 lata później 
do Szkoły Specjalnej, jako nauczyciel zawodu, skąd w 1957 odszedł na rentę inwalidzką. Zm.  
30 VI 1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 618/324]

MRÓZ JAN, ur. 1 VIII 1912, Rdziostów, pow. nowosądecki, s. Jana i Reginy Murzyn, ż.; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 7 ks 1 psp i skierowany do budowy umocnień na granicy sło-
wackiej w miejscowości Śnietnica, po czym zaginął bez wieści. [SGNS, Zg 32/48]
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MRÓZ JÓZEF, ur. 17 I 1906, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny, ż. Antonina; 
strz. rez, rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Służbe wojskową pełnił w latach 1929-1930. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, 
po czym wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk został ranny w Tarnowcu. Umieszczony 
w szpitalu w Tarnowie, skąd 20 X 1939 został zwolniony i powrócił do domu. Innych danych 
brak. [ZIW Nowy Sącz, Deklaracja nr 125]

MRÓZ JÓZEF, ur. 12 II 1922, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Piotra i Małgorzaty Zawi-
ślan; strz. rez., tokarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. W wieku 
16 lat wstąpił do WFiPW w Nowym Sączu. Wcielony w IV 1939 w szeregi ON i skierowany 
2 miesiące później, na przeszkolenie wojskowe odbywające się na obozie w Cyganowicach  
k. Starego Sącza. W VIII 1939 wraz z 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz” wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Podczas działań wojennych został ranny pod Przemyślem i umieszczony 
w tamtejszym szpitalu polowym. Wraz z jego personelem dostał się do niewoli niem. W oba-
wie przed wywiezieniem do stalagu zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji praktyko-
wał w zawodzie tokarza metalowego w prywatnym zakładzie Henryka Punkla, uczęszczając 
równocześnie do szkoły zawodowej. Po uzyskaniu tytułu czeladnika, podjął 2 II 1942 pracę 
w Miejskich Zakładach Mechanicznych, które po wojnie przyjęły nazwę Miejskiego Przed-
siębiorstwa Remontowo-Budowlanego. Stamtąd też w 1957 przeszedł do Spółdzielni Pracy 
Transportowo-Motoryzacyjnej im. 1 Maja w Nowym Sączu. Zm. 26 VIII 1989 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 618/324]

MRÓZ JÓZEF, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk poległ 18 IX w nieznanych okolicznościach w Dąbrowicy k. Lwowa. [Ksp, 
ŻW, t. 1/1, s. 368]

MRÓZ MICHAŁ, ur. 19 IX 1914, Rdziostów, pow. nowosądecki, s. Józefa i Leony; kpr. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa, uczęszczając jednocze-
śnie do szkoły zawodowej. Powołany 14 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której 
wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Zbiegł w czasie transportu jeńców stalagu. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 2 VIII 1999 i spoczywa na cmentarzu w Rdziosto-
wie. [ZKRPiBWP NS, M 937/936]

MRÓZ MIECZYSŁAW, ur. 7 V 1915, Marcinkowice, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Zalewskiego 5, kawaler; kpr. rez. Żołn. służby zasadniczej w 1 psp, w czasie której 
wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front ku granicy słowackiej. Podczas działań 
wojennych dostał się do niewoli niem. Jego dalsze losy są nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani 
żołnierze, s. 1257]

MRÓZ STANISŁAW, ur. 16 XI 1906, Brzyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Anny Ma-
jerskiej; plut. rez., rolnik. W wieku 5 lat zm. mu matka, a opiekę nad nim sprawowały starsze 
siostry. To dzięki nim ukończył szkołę powszechną. Mając 21 lat, podjął prace w tartaku Mi-
chała Adera w Jazowsku. Powołany 21 III 1928 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 
skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu w X 1928 i awansie do stopnia st. 
strz. kontynuował służbę w swoim pułku. Do rez. przeszedł w X 1929 w stopniu kpr. W 1932 
zawarł zw. małż. i zamieszkał u teściów w Obidzy. Zawezwany w 1934 na 4-tygodniowe ćwi-
czenia rez. do macierzystej jednostki, w czasie których został awansowany do stopnia plut.  
W 1939 na kilka tygodni przed wybuchem wojny zostałem wezwany do pracy związanej  
z przygotowaniem kwater dla wojsk Obrony Narodowej w Ochotnicy. Na tydzień przed woj-
ną, otrzymałem imienną kartę mobilizacyjną i zastałem wcielony do Kompani Asystencyjnej 
1 psp. Objąłem funkcje zastępcy dowódcy plutonu. Wobec przeprowadzenia mobilizacji po-
wszechnej kompania ta została przeznaczona do ochrony linii kolejowej na odcinku Nowy 
Sącz–Gromnik. Później zostałem skierowany na front z Kompanią Asystencyjną, bez obcych 
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narodowości. Służyła ona do gaszenia zarzewień paniki w oddziałach frontowych. W obliczu 
pogarszającej się sytuacji obronności kraju nasza kompania pełniła rolę straży tylnej wycofu-
jących się oddziałów wojskowych od Tarnowa po San, tocząc walki osłonowe do Iskan za Sa-
nem. Tam też dostał się do niewoli niem. Przetransportowany przez Dubiecko, Strzyżów do 
obozu przejściowego Kraków-Kobierzyn, skąd też 13 X 1939 został zwolniony jako rolnik. 
Po powrocie do domu pracował na roli oraz sporadycznie spławiał drewno Dunajcem. Po 
zakończeniu okupacji był flisakiem w PAGED-cie, spławiając drewno Dunajcem z Jazowska 
do Marcinkowic. Pracował również dorywczo przy budowie mostów i dróg. Począwszy od 
1952 prowadził już własne gospodarstwo rolne. Zm. 24 IV 1989 i spoczywa na cmentarzu  
w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, M 662/448]

MRÓZ STANISŁAW, ur. 19 I 1910, Marcinkowice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Tekli Leśniak; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 X 1931 do służby wojskowej, któ-
rą zakończył 15 III 1933. Po przejściu do rez. pracował w marcinkowickim tartaku. Zmob.  
1 IX 1939 do 1 psp i przydzielony do kgosp, dostarczając żywności dla żołnierzy 2 b. Brał 
udział w obronie przeciwlotniczej Nowego Sącza, a następnie wraz z wojskiem wycofał się  
w kierunku wschodnim. W trakcje działań wojennych dostał się w Brzeżanach do niewoli 
sow. Po złożeniu broni powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w rolnictwie. Po jej 
zakończeniu od 15 II 1945 był pracownikiem PKP, skąd 1 I 1971 przeszedł na emeryturę. Zm. 
5 XI 1993 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, M 718/624]

MRÓZ WINCENTY, ur. w 1903, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Zofii Lorek;
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Świa-
dek śmierci strz. Tomasza Latasiewicza. Innych danych brak. [SGSS, Zg 53/47]

MRÓZ WOJCIECH, ur. 20 II 1910, Wola Marcinkowska, pow. nowosądecki, s. Wojcie-
cha i Kunegundy Kumor; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 28 X 1931 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 22 VIII 1932. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Krosnem, skąd po rozbiciu 
oddziału powrócił do domu. Przez całe życie był rolnikiem. W 1954 zawarł zw. małż. Zm.  
11 VII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, M 646/280]

MRÓZEK JÓZEF, ur. 17 II 1910, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny 
Stożek; strz. rez., masarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął naukę zawodu masarza. 
Powołany 10 III 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1932. W 1936 za-
warł zw. małż. z Zofią Świerk, pracując w swoim zawodzie. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej 
jednostki, z którym wymaszerował na front w okolice Grybowa, razem z plutonem łączności. 
Podczas działań wojennych dostał się pod Stanisławowem w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim, skąd zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupa-
cji zajmował się rolnictwem w gospodarstwie teściowej. Po jej zakończeniu pracował w swoim 
zawodzie do czasu przejścia na emeryturę w 1975. Zm. 13 VIII 1992 i spoczywa na cmentarzu 
w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, M 743/609]

MRUK APOLINARY, ur. 14 IX 1907, Moszczenica, pow. gorlicki, tam zam., s. Jakuba  
i Ludwiki Oświęcimskiej; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową odbył w latach 1930-1932  
w 1 k. 53 pp Strzelców Kresowych w Stryju. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przecho-
dził przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. W czasie wrześniowych walk w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 9045), skąd przeniesiono go do Arbeitskolonne Do-
rtmund, po czym ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Gorlicach z 17 IV 
1951 uznany za zmarłego z dniem 9 V 1946. [SGGorlice, Zg 11/50]
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MRUK JÓZEF, ur. 12 II 1912, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Wojciecha i Apoloni 
Mordarskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej, którą zakoń-
czył 13 IX 1936. Zmob. 25 VIII 1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front pod Krynicę. Pod-
czas walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu V C Malschbach 
(nr jeńca 3359), skąd 22 XII 1941 przeniesiono go do stalagu V D Strasburg. Tam też odzyskał 
wolność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Do kraju powrócił 27 VII 1946. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 13 XII 1982 [ZKRPiBWP NS, M 525/228; SPPpIIIRz, NS, M 238]

MRUK LONGIN, ur. 28 VIII 1900, Moszczenica, pow. gorlicki; strz. rez., rolnik. Powo-
łany w V 1939 w szeregi ON i skierowany na przeszkolenie wojskowe. Po jego ukończeniu 
zwolniony został okresowo 13 VI do domu, celem wzięcia udziału w pracach żniwnych. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Koniecznej. Uczestniczył 6 IX 
w nocnym wypadzie na stronę słowacką, podczas której część k. dostała się do niewoli niem. 
Po wycofaniu się na pozycje wyjściowe, wraz z innymi żołnierzami przedostał się do Krościen-
ka, gdzie brał udział w kolejnej bitwie. Po wydostaniu się z okrążenia, dotarł do Lwowa, gdzie 
też dostał się do niewoli niem. Umieszczony w stalagu, w którym przebywał do końca wojny. 
Do kraju powrócił 16 II 1947. [SGGorlice, Co 29/47]

MRUKOWICZ Jan, kierowca. Do wybuchu wojny pracował w firmie Władysława Pu-
chajdy. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice” na stanowisko kierowcy. Innych danych brak. 
[ZKRPiBWP Gorlice, relacja Władysława Puchajdy]

MSZAŃSKI JAN, ur. 12 XII 1906, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Błażeja i Zofii Śnie-
gowskiej; kpr. rez., cieśla. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W 1917 jego rodzina przeniosła się do Barcic Górnych. Po-
wołany 3 X 1928 do służby wojskowej i skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 
przeniesiony do służby granicznej w 1 k. „Podwołoczyska” 12 b. KOP „Skałat”. Stamtąd też  
18 X 1930 odszedł do rez. Rok później zawarł zw. małż. Zawezwany w 1934 na 4-tygodnio-
we ćwiczenia wojskowe, przeprowadzone w Makowie Podhalańskim. Ponownie zawezwany 
w szeregi armii w 1937, gdzie służył przez 4 tygodnie w 1 psp. Wcielony w V 1939 do ON 
i skierowany na przeszkolenie wojskowe w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 26 VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji  
w Rytrze, dowodząc 12-osobową drużyną. Podczas działań wojennych dostał się 15 IX w Gród-
ku Jagiellońskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 
został zwolniony do domu jako rolnik. Z końcem 1944 wstąpił w szeregi BCh, gdzie służył pod 
pseud. „Lis”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 4 IV 1999 i spoczywa na cmentarzu 
w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, M 602; relacja Michała Pierzgi]

MUCHA ADAM STEFAN, ur. 27 X 1910, Szczawa, pow. limanowski, zam. w Kamienicy, 
s. Józefa i Reginy Krzysztoforskiej; ppor. rez. Uczył się w gimnazjach w Myślenicach i Nowym 
Sączu, gdzie w 1931 zdał maturę. Powołany do służby wojskowej 17 VIII 1931 w b. Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty nr 5a. w Cieszynie. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i awansie 
do stopnia kpr. pchor., skierowany na praktykę do 40 pp Strzelców Lwowskich we Lwowie. 
Mianowany ppor. ze starszeństwem od 1 I 1934 i przydzielony do 1 psp. W tym też pułku 
odbywał ćwiczenia rez. w latach 1935 i 1937. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. 
Osadzony w Kozielsku, skąd 16 IV 1940 został wywieziony do Lasu Katyńskiego i tam zamor-
dowany przez NKWD. [WPH; Nr 1-2/1997, s. 376; GNLK, s. 69]

MUCHA ANDRZEJ, ur. 12 XII 1911, Kasina Mała, pow. limanowski, s. Wojciecha i Marii 
Filipiec; plut. rez., strażak. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 13 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp i skiero-
wany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu był d-cą drużyny do 27 IX 1935, po czym 
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odszedł do rez. Zawezwany jesienią 1938 na 2-miesięczne ćwiczenia wojskowe do macierzystej 
jednostki, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk o Lwów dostał się 17 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie 
okupacji trudnił się rolnictwem. Po jej zakończeniu, przez 15 lat pracował w charakterze stra-
żaka w mszańskim „Meblomecie”, a także przy budowie dróg. Zm. 20 IV 1993. [ZKRPiBWP NS, 
M 668/610]

MUCHA FRANCISZEK, ur. w 1899; chor. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp.
Jego bojowy szlak we IX 1939 jest nieznany. Po klęsce przedostał się na Zachód i wstąpił do 
PSZ. Zm. 1961 w Stanach Zjednoczonych i tam jest pochowany.

MUCHA JAN, ur. 20 VI 1916, Stróżna, pow. gorlicki, s. Stanisława i Katarzyny Ligęza; 
strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 6 III 1939 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, w czasie której wy-
buchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wymaszerował na front w rejon Krynicy. Swój udział 
w wojnie obronnej zakończył w Dobromilu k. Lwowa, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do 
domu. W 1942 zawarł zw. małż. i zamieszkał u ż. w Polnej. Prze całe życie był rolnikiem. Zm. 
18 III 1990 i spoczywa na cmentarzu w Polnej. [ZKRPiBWP NS, M 872/484; SGGryb., Kg 106/47]

MUCHA KAZIMIERZ, strz. rez., sportowiec. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych 
brak. [Relacja Stanisława Lebdy]

MUCHA MICHAŁ, ur. w 1911, zam. w Krużlowej Niżnej, pow. nowosądecki. Zmob.  
w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Kry-
nicy. Podczas wrześniowych walk poległ w nieznanych okolicznościach nad Sanem. [ZKRPiBWP 
NS, Materiały historyczne, t. 53]

MUCHA STANISŁAW, ur. 3 III 1899, Mszanka, pow. gorlicki, s. Leona i Katarzyny Gu-
bały; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w 1917 do służby w austriackim 20 pp. Tarnów, skąd 
został zwolniony celem utrzymania rodziny, z powodu śmiertelnego wypadku ojca. Pracował 
w rodzinnym gospodarstwie. Wcielony w VIII 1939 do Policji Państwowej w Gładyszowie. Po 
wybuchu wojny przekazany wraz z kolegami do bON „Gorlice”, z którym kontynuował odwrót 
w kierunku wschodnim. W dniu 20 IX w nieznanych okolicznościach przekroczył granicę pań-
stwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd 21 XII 1939 został zwolniony. W czasie powro-
tu do domu odmroził sobie na terenie Słowacji palce u nóg. Umieszczony w szpitalu, gdzie mu je 
amputowali. Przez cały okres okupacji, a także w okresie późniejszym pracował w miarę swoich 
możliwości na roli. Posiadał I grupę inwalidztwa. Zmarł 25 XII 1984 [ZKRPiBWP NS, M 720/373]

MUCHA WŁADYSŁAW, ur. 1 V 1906, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki, s. Jana  
i Anny Mituś; kpr. rez., cieśla. Po szkole powszechnej uczył się ciesielki u prywatnego rze-
mieślnika, po czym pracował w tym zawodzie. Powołany 16 III 1929 do służby wojskowej  
w 6 ks 1 psp, którą zakończył we IX 1930, już jesienią uczestniczył w 4-tygodniowych ćwicze-
niach rez. w macierzystym pułku. W 1938 brał udział w operacji „Zaolzie”. Powołany w V 1939  
w szeregi ON, gdzie przeszedł szkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”,  
z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli niem. Osadzo-
ny w stalagu (nr jeńca 21395), gdzie doczekał wolności. Po wojnie pracował w budownictwie 
wznosząc między innymi osiedle „Glinik”, a 28 X 1951 odszedł ze względu na stan zdrowia na 
rentę inwalidzką. Zmarł ok. 1980 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 1, poz. 12]

MUCHOWICZ ALOJZY, ur. 30 V 1907, Grybów, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Elż-
biety Świerczek; strz. rez., masarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, zaliczył 2 lata gimna-
zjum, a następnie ze względu na ciężką sytuację rodzinną rozpoczął naukę zawodu o specjal-
ności masarz-rzeźnik. W tym tez okresie uczęszczał do szkoły zawodowej. Powołany 18 III 
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1929 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do służby 
granicznej w 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd też 16 III 1931 odszedł do rez. W 1933 zawarł 
zw. małż. i podjął pracę w magistracie jako robotnik. Zawezwany w 1936 na ćwiczenia rez.  
w 6 psp Stryj. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Wy-
sowej. Podczas walk dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Gorlice „Buciarnia”, skąd został zwolniony na prośbę burmistrza Wojciecha Kosiby. 
Począwszy od 16 I 1945 przez 13 lat był woźnym w gorlickim wydziale finansowym. Z powo-
dów kłopotów zdrowotnych przeszedł w 1958 na rentę inwalidzką. Zm. 6 XI 1987 i spoczywa 
na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, M 669/398; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 
171; H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38]

MUDRZYŃSKI, imię nieznane, pochodził z Gronia, pow. tatrzański; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do b. zaopatrzenia 1 psp, gdzie był woźnicą, po czym wyruszył wraz z konnym 
wozem załadowanym żywnością na front w kierunku Huty. Innych danych brak. [K. Garbacz, 
Byli chłopcy byli, s. 224]

MULLER FRANCISZEK, ur. w 1920, Nowy Sącz, s. Augustyna i Bronisławy; strz. Jako 
członek Związku Strzeleckiego, ochotniczo wstąpił w VIII 1939 do 1 psp i otrzymał przydział 
do obrony przeciwlotniczej Nowego Sącza. Podczas służby został ranny. Umieszczony w no-
wosądeckim szpitalu, skąd 5 IX ewakuowano go do Jasła. Wobec postępującej niem. ofensywy 
wywieziony 7 IX wraz z ewakuującym się tamtejszym szpitalem dalej w kierunku wschodnim. 
Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 18. Lista..., szpital Jasło, poz. 132]

MUŁKA KAZIMIERZ, ur. 3 VII 1915, Nowy Sącz, tam zam., ul. Nawojowska 68, ż.,  
2 dzieci; strz. Żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych dostał się do niewoli niem. Innych da-
nych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1259]

MUSIAŁ JÓZEF, ur. 20 XII 1909, Koszary, pow. limanowski, s. Jana i Agaty Pytel; strz. 
rez., stolarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Łososinie Górnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1932 do służby wojskowej w 4 psp 
w Cieszynie, którą zakończył 5 IX 1933. Po przejściu do rez. pracował nadal w rolnictwie,  
a także zajmował się stolarstwem. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, 
z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk dostał się pod Lwowem 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd po 2 dniach wywieziono do 
Krakowa-Płaszowa. Po przybyciu na miejsce, korzystając z zamieszania, zbiegł ze stacji kole-
jowej i powrócił do domu. Zatrudniony w 1940 w niem. bazie paliwowej w Sowlinach, gdzie 
spędził okupację. Po wojnie pracował nadal w tej samej placówce, działającej pod nazwą CPN. 
Zm. 27 X 1994 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 817/667]

MYCOŃ SZYMON, ur. 29 VII 1911, Dobra, pow. limanowski, s. Wojciecha i Heleny 
Michałek; st. strz. rez., robotnik. Ukończył szkołę powszechną. W wieku 16 lat podjął pra-
cę w miejscowej firmie Fryderyka Porlesa. Powołany 5 IV 1933 do służby wojskowej w 8 ks  
1 psp, skąd 10 IX 1933 przeniesiono go do plutonu art. Stamtąd też 16 IX 1934 przeszedł do 
rez. Zawezwany do macierzystej jednostki 16 IX 1934 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., a na-
stępnie w VII 1937 na taki sam czas, podczas których był szkolony jako ładowniczy. Powołany 
5 XI 1938 po raz 3 do sądeckiego pułku z którym wyjechał do Bohumina, biorąc do 20 XII 
1938 udział w operacji „Zaolzie”. Wtedy awansował do stopnia st. strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, razem 
z plutonem ppanc. Podczas działań wojennych dostał się 20 IX pod Tomaszoem do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu IV A Hohnstein (nr jeńca 718), przeniesiony do stalagu IV B Mühl-
berg, a następnie zwolniony i zatrudniony od 4 IX 1940 do prac przymusowych w rolnictwie 
w Lebusa. Tam też 20 IV 1945 odzyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Po 
powrocie do kraju 11 VII 1945 zmuszony był poddać się leczeniu. Od I 1946 został pracow-
nikiem Rejonu Dróg Publicznych w Nowym Sączu. Stamtąd też w 1955, po przebytej ciężkiej 
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operacji, odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 21 V 1992 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, M 560/589; Książeczka woj-
skowa nr. C 0760579; świadek Jana Mrożka; baza danych straty.pl]

MYJAK ANTONI, ur. 15 I 1899, Łącko, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Marii; strz. 
rez., rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do 
miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas walk dostał się w Przemyślu do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd został zwolniony jako rolnik 12 X 
1939, po czym powrócił do domu. Innych danych brak. [SPPpIII Rz NS, M 732]

MYJAK JÓZEF, ur. w 1902, zam. w Chełmcu (nr domu 196), ż. Maria Golińska, miał  
3 dzieci; strz. rez., tokarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę. Poległ 5 IX podczas walk pod Florynką i tam pogrzebany. Eks-
humowany w 1939 przez ż. na cmentarz Nowy Sącz-Helena. [APK, UW II, ZI283; SGNS, A 474/41; 
APŚM, Liber Mortuorum, t. 8, s. 380, poz. 41]

MYJAK WOJCIECH, ur. 10 III 1913, Maszkowice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Gorcowskiej; kpr. rez. Służbę wojskową pełnił od 15 III 1937 do 30 XI 1938. Zmob. 25 IX 1939 
do 6 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 
zbiegł i powrócił do domu. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, M 821; relacja Józefa Wojtasa]

MYRNA ANTONI, ur. 29 I 1910, Łosie, pow. gorlicki, s. Aleksandra i Marii Markowicz, 
ż.; strz. rez., robotnik. Powołany 10 IX 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą kontynuował 
od 7 III 1932 do 2 II 1933 w k. wartowniczej 4 b. KOP „Dederkały”. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 psp i przekazany do wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. 
W czasie działań wojennych przekroczył 19 IX granicę rumuńską. Internowany; zbiegł i 28 XI 
1939 powrócił do domu. Wysiedlony w 1947 w ramach akcji „Wisła”, jako Łemko do Kawic 
(pow. legnicki), skąd w 1960 powrócił i osiadł w Krynicy. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. 
rez. [ZKRPiBWP NS, M 564]

MYSZA FRANCISZEK, ur. 6 XI 1913, Mszana Górna, pow. limanowski, s. Michała  
i Marii Naparow; kpr. rez., rolnik. Powołany 11 IX 1936 do służby wojskowej w 4 psp, skąd 
po okresie unitarnym został przeniesiony do 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd też 15 X 1938 
przeszedł do rez. Zawezwany w III 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe, które odbywał 
w 1 psp. Zmob. 25 IX 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia placówki Straży Granicznej 
w Muszynie. W czasie działań wojennych trzykrotnie ranny (nogi, szyja, plecy), dostał się 
do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu, skąd po powrocie do zdrowia wywieziono go do 
stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd został zwolniony w XI 1940 do przymusowej pracy  
w rolnictwie. [ZKRPiBWP NS, M 865; SPPpIIIRz ns, m 783]

MYŚLIWIEC STANISŁAW, ur. 29 IV 1903, Brzana, pow. gorlicki, s. Zofii Myśliwiec; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagał matce w pracy. Służbę woj-
skową odbywał w latach 1924-1925. Po jej ukończeniu powrócił do rodzinnej miejscowości, 
gdzie trudnił się rolnictwem. Po zawarciu zw. małż. z N. Tabaszewską, przeniósł się w 1932 
do Klimkówki k. Nowego Sącza, gdzie wspólnie gospodarowali przez 4 lata. Po jej śmierci 
ponownie się ożenił w 1937 z Zofią. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas wrześniowych walk dostał się w niezna-
nych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeń-
ca 41322), przeniesiony do stalagu V C Offenburg, a 17 IX 1944 do stalagu XII A Limburg. 
Z obozów korespondował do 1941, po czym wszelki słuch o nim zaginął. Postanowieniem 
Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 13 IX 1974 uznany za zmarłego z dniem 31 XII 1946. 
[SPNS, Ns 445/74; baza danych straty.pl podaje miejsce wzięcia do niewoli – Węgry]
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NABOŻNY KAZIMIERZ, u 1920 Nowy Sącz; strz. Jako członek WFiPW Zmob. w VIII 
1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Innych da-
nych brak. [ZKRPiBWP NS. Materiały historyczne]

NAJBRUCHT DAWID, sierż. służby stałej, orkiestrant. W chwili wybuchu wojny grał na 
klarnecie w orkiestrze 1 psp, z którą też wyruszył na front. Podczas działań wojennych wraz 
z muzykami, przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd w 1940 
został zwolniony, po czym powrócił do domu. W ramach represji wymierzonych w Żydów, 
aresztowany przez Niemców i zatrudniony do dorywczych prac fizycznych. W czasie ich wy-
konywania zastrzelony w 1941 w Marcinkowicach, podczas prac przy rozładowywania wago-
nów z cementem, który był przeznaczony dla budującej się zapory w Rożnowie. [KLc]

NAJDER, imię nieznane, ppor. rez. W czasie walk d-ca plutonu w b.ie ON „Gorlice”. In-
nych danych brak. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, nr 25/2003]

NAJDUCH KAZIMIERZ, ur. 17 VIII 1919, Chruślice k. Nowego Sącza, s. Józefa i Ma-
rii Gajewskiej; strz. rez. Jako członek „Związku Strzeleckiego” brał udział w 6-tygodniowym 
obozie wojskowym w Cyganowicach k. Starego Sącza, po czym w V 1939 powołano go w sze-
regi ON. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wymaszerował 
na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas wrześniowych walk pod Przemyślem został trafiony
odłamkiem pocisku w okolice lewego oka. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, gdzie dostał 
się do niewoli niem. Po trzech dniach został wyrzucony z lazaretu, po czym powrócił do domu.  
W V 1940 został wywieziono go do przymusowych prac rolnych w Ausbach w Bawarii. Po 
dwóch latach przeniesiony do kopalni węgla w Duisburgu, gdzie doczekał wolności. Postano-
wieniem prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. [ZKRPiBWP NS, N 176]

NALEPA STANISŁAW, ur. 23 X 1905, Wola Krogulecka, pow. nowosądecki i tam zam. 
pod nr 21, s. Jana i Marii Kaczor, ż. Rozalia, 1 dziecko; kpr. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił 
w latach 1927-1929 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp., z którym 
wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk zaginął prawdopodobnie w okolicach Wiślicy. 
Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 17 IX 1953 uznany został za Zm.ego  
z dniem 9 V 1946. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t.53: APK, UW II, ZI283; SPNS, Ns IV 11/53] 

NALEPA WIKTOR, ur. 10 VI 1913, Kobylanka pow. gorlicki, s. Józefa i Felicji Dudek; 
strz. rez., manipulant ropy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. W wieku 17 lat podjął pracę w Kopalni Nafty „Tadeusz” w Domi-
nikowicach, a następnie „Wanda” w Iwoniczu i „Wilson” w Sękowej. W 1936 zawarł zw. małż. 
Powołany w IV 1937 do służby wojskowej w 6 psp Sambor, którą ukończył we IX 1938. Po 
przejściu do rez., powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu. Wcielony w IV 1939 do ON, 
gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, w szeregach 
którego wyruszył na front do Koniecznej. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd 9 X zbiegł i powrócił do domu. 
Tak w okresie okupacji, jak i w latach powojennych pracował w Kopalnictwie Nafty w Krygu.
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 1 VI 1989 i spoczywa na cmentarzu 
w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, N 8/106; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 275; Relacja Franciszka 
Markiewicza, Franciszka Sikory]

NAŚCISZOWSKI LUDWIK, ur. 17 VI 1915, Nowy Sącz, s. Władysława i Bronisławy 
Cichorskiej, zam. Nowy Sącz ul. Legionów 3; st. strz. Żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych 
dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. 5 X 1946 zawarł zw. małż. w Solin-
gen z Janiną Gorzańską. Jego dalsze losy są nieznane. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1263; 
APŚM, Księga chrztów, t. 11, s. 330]
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NATAL ELIASZ, strz. Żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Re-
lacja Józefa Müllera]

NAWALANIEC JAN, ur. 18 VI 1910, Dąbrówka Polska, pow. nowosądecki, s. Ignacego 
i Katarzyny Gieniec; st. ułan, stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się stolarstwa 
w warsztacie Józefa Kutza, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. Po zdaniu egza-
minów czeladniczych w dalszym ciągu pracował u swojego mistrza. Powołany w XI 1931 do 
służby wojskowej w 13 puł Nowowilejka, którą zakończył w XI 1933. Zawezwany na ćwiczenia 
rez., które odbywał w 5 Dywizjonie Żandarmerii Kraków. Zmob. w VIII 1939 do plutonu 
konnego k. zwiadowców 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Birczą dostał się 
15 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 12 X 1939 
został zwolniony. Po powrocie do domu był zatrudniony w jako stolarz do V 1944 w Ostbahn-
-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po zakończeniu okupacji 
podjął 2 II 1945 pracę w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd 
w 1970 odszedł na emeryturę. Odzn. „Medal 10-lecia Polski Ludowej” i medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 XI 1989 i spoczywa na cmentarzu Nowy Sącz-Dąbrówka. 
[ZKRPiBWP NS, N 121/94]

NAWARA DOMINIK, ur. 24 X 1910, Olszówka, pow. limanowski, s. Franciszka i Anny 
Mikuły; kpr. rez., rolnik. Uczęszczał do gimnazjum w Nowym Targu, w którym przerwał na-
ukę po ukończeniu 4 klas, z powodu ciężkiej choroby matki. Po powrocie do domu pracował 
na roli. W dniu 29 IX 1932 zawarł zw. małż. Powołany 4 XI 1933 do służby wojskowej w 3 ks  
4 psp Cieszyn, skąd 25 III 1934 odesłano go na kurs ckm do Centralnej Szkoły Podofice-
rów KOP w Osowcu. Po jej ukończeniu 10 VII 1934 i awansie do stopnia st. strz., został d-cą 
drużyny w plutonie ckm 12 b. KOP „Skałat”. Awansowany 24 VII 1934 podczas uroczystości 
pułkowych na kpr. i po 6 miesiącach przeniesiony na stanowisko z-cy d-cy strażnicy w Podwo-
łoczyskach. Po przejściu do rez. 25 IX 1935 powrócił do pracy na roli. Zmob. 20 VIII 1939 do  
1 psp i przydzielony do kmarsz., gdzie mi powierzono 2 CKM-y wraz z obsługą i jeden wóz wiej-
ski zaprzężony w dwa konie i tak dnia 3 września wyruszyliśmy do Łącka po południu. W nocy 
odwrót z Łącka i z powrotem w kierunku Nowego Sącza, lecz na rozkaz przełożonych zajęliśmy 
stanowiska na Winnej Górze. Tam stoczyliśmy bitwę z Niemcami. W czasie jej trwania zniszczo-
ny został jeden karabin CKM przez artylerię nieprzyjaciela. Wieczorem na rozkaz, zostaliśmy 
ściągnięci do odwrotu na Grybów, Gorlice. Tam w nocy zajęliśmy stanowiska, gdzie po krótkiej 
strzelaninie z patrolami nieprzyjaciela na rozkaz wyruszyliśmy na Jasło. Tam widzieliśmy wielkie 
leje po zrzuconych bombach koło rafinerii, a w mieście popłoch wielki wśród ludności cywilnej. 
W drugim dniu naszego pobytu w tym mieście napotkaliśmy wielką kolumnę wojskową taborów 
obrony przeciwlotniczej i artylerii konnej. Następnie w jakiejś tam miejscowości zostaliśmy roz-
bici przez artylerię niemiecką. Wozy i karabiny pozostały, a żołnierze rozproszeni, z ręcznymi 
k.b. i amunicją w ładownicach, uciekli do pobliskiego lasu. Na drugo dzień weszliśmy do wioski 
Bartkowice za rzeką San za miastem Dynów, aby się pożywić, bowiem od początku jak wyru-
szyliśmy na wojnę nie korzystaliśmy z kuchni wojskowej. Tam też zostaliśmy na noc u jednego 
gospodarza, a było nas 12: ośmiu z mojej obsługi i czterech obcych, gdzie przygotowywaliśmy się 
do odpoczynku w szopie. Wówczas napadli na nas uzbrojeni mężczyźni w cywilnych ubraniach. 
Lecz my mając karabiny i amunicję odparliśmy ich atak. Rano poprzebieraliśmy się w cywilne 
ubranie, prócz butów i bielizny, po czym przeprawiliśmy się przez rzekę San promem, kierując się 
w stronę Sącza. Po powrocie do domu 19 IX pracował na roli. Zaprzysiężony latem 1941 przez 
Józefa Barana pseud. „Wilk” w obecności ks. Piotra Przywary „Jerzego” do ZWZ, gdzie pod 
pseud. „Jeleń”, był d-cą plutonu. Po rozbiciu organizacji, przeniósł się 10 I 1942 do Ludźmierza 
i tam pracował jako robotnik rolny u Jana Górza, równocześnie zostając członkiem działają-
cego tam podziemia. Po zdradzie, obawiając się aresztowania, powrócił do Olszówki, gdzie 
zastał go koniec okupacji. W 1946 został d-cą plutonu PW w swojej miejscowości, a następ-



457

nie przez wiele lat był komendantem założonej przez siebie miejscowej OSP. Po ukończeniu  
w 1962 kursu inseminatorów, wykonywał ten zawód przez osiem lat. Po przepisaniu swojego 
gospodarstwa zięciowi, przeszedł na rentę rolniczą. [ZKRPiBWP NS, N 107]

NAWIEŚNIAK ANTONI, ur. 22 V 1910, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Piotra i Jadwigi, 
kawaler, strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat wyjechał do Zakopanego, gdzie pracował  
w kamieniołomach jako robotnik. Rok później zatrudniono go przy regulacji rzeki Raby. Po-
wołany w III 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą ukończył w X 1934. Po przejściu do rez. 
pracował w gminie przy naprawie dróg. Zawezwany w 1936 na 4-tyg. ćwiczenia wojskowe, 
które odbywał w macierzystej jednostce. Po ich zakończeniu, przejął we IX 1936 gospodar-
stwo matki. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz., z którą wyruszył na 
front w kierunku Łącka. Podczas późniejszych walk o Lwów, dostał się 21 IX do niewoli niem.  
W czasie przewożenia jeńców do Rzeszy, zbiegł z transportu koło Bochni, po czym powrócił do 
domu. W XII 1939 wstąpił do ZWZ, gdzie działał pod pseud. „Wiewiórka”. Przez całą okupację,  
a także w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. 15 X 1985 i spoczywa na cmentarzu w Skrzydlnej. [ZKRPiBWP NS, N 16/60]

NAWIEŚNIAK STANISŁAW, z Chełmca, pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp. Innych danych brak. [Relacja Józefa Lorka z Nowego Sącza]

NAWIEŚNIAK WŁADYSŁAW, ur. 20 I 1911, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Pio-
tra i Barbary Muchy; strz. rez., malarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobywał zawód 
malarza, uczęszczając równocześnie przez rok do szkoły zawodowej. Powołany 13 IV 1934 
do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we IX 1935. Zmob. w VIII 1939 do macierzy-
stej jednostki, po czym wyruszył na front. Po rozbiciu jego oddziału pod Lwowem powrócił 
do domu. W okresie okupacji wykonywał wyuczony zawód. Po wkroczeniu wojsk sowieckich  
w 1945 wcielono go w szeregi MO. Po półrocznej służbie w jej szeregach, odszedł do GS  
w Mszanie Dolnej, gdzie był malarzem. Zm. w I 1991 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie 
Dolnej. [ZKRPiBWP NS, N 177/104]

NAWROCKI LUDWIK, ur. 15 VIII 1914, Kwieciszowa, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Katarzyny Bomby; strz. rez., rolnik. Żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych zaginął w nie-
znanych okolicznościach. [MP nr 140/47; APŚM Kwieciszowa, Księga chrztów, t. 1, s. 69]

NENKO STANISŁAW WALENTY, ur. 6 I 1917, Nowy Targ, s. Franciszka i Tekli Sienka, 
zam. Nowy Sącz, ul. Reja; ppor. służby stałej. Absolwent nowotarskiego gimnazjum z 1935.  
W latach 1935-1938 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Zambrowie i Ostrowi 
Mazowieckiej. Awansowany 1 X 1938 do stopnia ppor. i skierowany do 1 psp. Wraz z pułkiem 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny przekazany do I b. 156 rez. pp, z któ-
rym wyruszył na front do Wieliczki. Walczył pod Wiśniową i Winiarami, gdzie jego oddział 
został rozproszony. Po tym dołączył do 21 DPG w szeregach której walczył pod Oleszycami. 
Do niewoli sow. dostał się w okolicach Krasnegostawu 2 X 1939. Osadzony w Szepietówce,  
a następnie Starobielsku, skąd wiosną 1940 NKWD wywiozło go do Charkowa i tam zamor-
dowało (spis jeńców, poz. 2374). Spoczywa w zbiorowych mogiłach na terenie podmiejskiego 
lasu Piatichatki. [Epitafia Katyńskie, WPH, zeszyt 4/1989, s. 299-300; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 254; P1P, s. 133; J. Tuchol-
ski, Mord w Katyniu, s. 175; Ośrodek KARTA; Indeks represjonowanych, poz. 6660; GNLK, s. 163-164]

NESKI STEFAN, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach nadwyż-
ki kadrowej do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

NESTERAK PIOTR, ur. 17 V 1906, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Mikołaja i Barbary Ho-
roszczak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 3 III 1929 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd 
po 6 miesiącach przekazano go do służby granicznej w 12 b. KOP „Skałat”, k. graniczna KOP 
„Toki”, strażnica KOP „Białozórka”. Do rez. przeszedł 10 IX 1931. Zmob. w VIII 1939 do ta-
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borów kmarsz., z którą wyruszył do Krościenka. Wobec bezzasadności dalszego poruszania 
się wozem, spowodowanego nieprzyjacielską ofensywą, wcielono go do piechoty. Była to za-
pewne jednostka KOP, broniąca tego odcinka. Podczas walk dostał się w okolicach Przemyśla 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd przewieziono go do Bardio-
wa, a stamtąd wywieziono do Stalagu XIII A Bad Sulzbach. Tam od X 1940 skierowano go do 
przymusowych robót rolnych w Schorndorf u Aloisa Schorndorfgrubera, a następnie od 1 XII 
1942 w Reichsbahnausbesserungswerk Nürnberg (warsztatach naprawczych taboru kolejowego 
w Norymberdze). Po odzyskaniu wolności w IV 1945 powrócił do domu. Przez całe swoje życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 14 III 1996. [ZKRPiBWP NS, N 22/30; SGMusz; A 33/41; baza danych straty.pl] 

NEUBRUCH DAWID, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Praw-
dopodobnie podczas walk został ranny. W okresie 9 XI – 7 XII 1939 przebywał w szpitalu 
polowym Łańcut, chory na czerwonkę. [APK, PCK 19. Lista..., szpital Łańcut, poz. 185]

NEULINGER, imię nieznane, ppor. Pod koniec VIII 1939 przybył wraz z k. 4 psp Cieszyn 
do OZ Nowy Sącz. Tu został włączony do 2 kmarsz. 1 psp, pod dowództwem por. Jerzego Wo-
łoszyna, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka, jako d-ca plutonu. Później walczył pod 
Gorlicami. Jego dalsze dzieje są nieznane. [P1P, s. 91-92]

NICPOŃ WŁADYSŁAW, ur. 2 XII 1906, Muszynka(?), pow. nowosądecki, s. Józefa, 
zam. Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50, ż. z Zofią Ramza; strz. rez., kolejarz. Zmob. w VIII 1939 do 
1 k. „Nowy Sacz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk został 
trafiony w głowę, w wyniku czego nastąpił ubytek prawej kości ciemieniowej. W 1946 wstąpił 
do Związku Inwalidów Wojennych. [APK, UW II, ZI 283]

NIEĆ MIECZYSŁAW LUDWIK, ur. 27 VI 1910, Krosienko, pow. przemyślański, woj. 
tarnopolskie, s. Stanisława i Bronisławy Czerwińskiej, ż., jedno dziecko, zam. Nowy Sącz, ul. 
Łokietka 3; ppor. rez., nauczyciel. Po zdaniu matury w 1929 w Państwowym X Gimnazjum we 
Lwowie, studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Grodnie. Po jej ukończeniu od 25 IX 1933 
do 20 VII 1934 był słuchaczem Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rów-
nym. Tam też w stopniu kpr. pchor. odbywał praktykę. Mianowany ppor. ze starszeństwem od 
1 I 1937 i przydzielony do 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystego pułku i wyznaczony d-cą 
placówki Straży Granicznej w Izbach. Brał udział w działaniach wojennych. Prawdopodobnie 
już po zakończeniu walk został aresztowany we Lwowie przez NKWD i osadzony w obozie  
w Kozielsku. Wywieziony z stamtąd 1 IV 1940 do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Jego 
nazwisko figuruje na niemieckim Amtliches Material zum Massenmord von Katyn pod pozycją 
2158. Z niej tez dowiadujemy się ze znaleziono przy nim legitymację Związku Oficerów Rez., 
kartę szczepienia, list i blok notesowy. [WPH, Pro memoria, nr 1-2/1997, s. 382; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 255; P1P, 
s. 133; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 176; A. Szczęśniak, Katyń, s. 117; Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, 
poz. 2517; GNLK, s. 70-71]

NIEDERMAJER, imię nieznane, ppor. rez. W czasie walk d-ca plutonu w bON „Gorlice”. 
Innych danych brak. 

NIEDZIAŁEK WOJCIECH, ur. 29 IV 1922, Kraków; strz. W ramach WFiPW uczestni-
czył w obronie przeciwlotniczej, a następnie brał udział w odwrocie na trasie Muszyna–Jasło–
–Krosno. Podczas walk dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie przejścio-
wym Wołoczyska, skąd zbiegł i powrócił do domu. Wkrótce tez wstąpił do NOW w Zakopa-
nem, a w 1942 do ZWZ-AK. Aresztowany w 1943 przez gestapo, skąd ranny zbiegł. Odesłany 
do Kedywu Kraków, a stamtąd przeszedł do oddziału partyzanckiego „Błyskawica”. Brał udział 
w akcjach na garbarnię w Dobczycach, a także w walce z Grenzschutzem pod Sułkowicami.  
W 1944 odszedł do oddziału partyzanckiego „Grom” na stanowisko z-cy d-cy, a następnie d-cy 
tego oddziału. Przeniesiony w VII 1944 do Samodzielnego B. Partyzanckiego Kedywu Okręgu 
Kraków AK „Skała”, z którym to oddziałem walczył pod Zaryszynem, Mstyczowem, Sadkami 
i Złotym Potokiem. W okresie okupacji używał pseud.: „Maniuś”, „Niedźwiedź” i „Judasz”. Po 



459

zakończeniu wojny zdał maturę, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Socjologii 
UJ, które ukończył w 1951. Pracował w Klubie Wspinaczki Wysokogórskiej w Zakopanem, 
jako instruktor. Natomiast od 1958 był zatrudniony jako socjolog turystyki w PAN. Równo-
cześnie pracował jako rzeźbiarz. Odzn.: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi  
z Mieczami. Zm. 10 V 1995 w Zakopanem i spoczywa na tamtejszym cmentarzu. [www.kedy-
winfo/Wiki/sylwetki]

NIEDZIELA STANISŁAW, strz. Żołn. kckm w 1 psp. Poległ 5 IX 1939 na Winnej Górze 
pod Nowym Sączem. W księdze zmarłych parafii Biegonice przy jego nazwisku widnieje ad-
notacja: poległ na polu chwały, zabity na Winnej Górze. Takie nazwisko znaleziono na chlebaku 
poległego, czy jednak chlebak był jego na pewno, nie wiadomo.[Księga zmarłych parafii Biegonice 1888-
-2015, t. 3, rok 1939, poz. 11; SGSS, Nc 270/40; S. KŻm, s. 37]

NIEDZIELA STANISŁAW, ur. 30 IX 1909, Sękowa, pow. gorlicki, s. Józefa i Apolonii 
Przybyłowicz; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął pracę w przedsię-
biorstwie „Gorlicka Nafta”, a następnie w „Siarczanie” (dzisiaj Forest). Dwa lata później został 
zatrudniony w Rafinerii Nafty Sękowa. Powołany w XI 1931 do służby wojskowej w 2 szw.  
27 puł w Nieświeżu, którą zakończył w XI 1933. Po odejściu do rez. powrócił do uprzednio 
wykonywanej pracy w Sękowej. W 1934 zawezwano go na 4-tyg. ćwiczenia wojskowe, które 
odbywał w 1 psk w Równem. Dwa lata później zawarł zw. małż. z Bronisławą Honkowicz. 
Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wymaszerował na front do Gładyszowa. Po rozbiciu od-
działu pod Krościenkiem przeszedł w rejon Starego Sambora, gdzie po wcieleniu do nowo 
powstałej jednostki, brał udział w kolejnych bitwach. Wobec ponownego rozbicia jego grupy, 
przekroczył 19 IX w Siankach, granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie Sárvár 
2, skąd w V 1940 przewieziono go do Stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Stąd po dwumiesięcz-
nym pobycie, odesłany został do Krakowa, gdzie odzyskał wolność. Tak w okresie okupacji, jak 
i latach powojennych, trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 5 II 1983 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS, N 33/77; Książeczka woj-
skowa nr B 0775598; Relacja Józefa Kosiby]

NIEMIEC ALEKSANDER, ur. 21 III 1900, Nowy Targ, s. Jana i Anny Krzysztyniak; strz. 
rez. Po ukończeniu  szkoły powszechnej kontynuował naukę przez 3 lata w gimnazjum, a na-
stępnie c.k. Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego. Powołany w 1918 do 20 pp. Podczas 
służby brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany 
do OZ Brzeżany. W czasie transportu do celu, pociąg został zbombardowany. On sam był 
rażony odłamkiem bomby, w wyniku czego utracił prawe ramię w połowie długości. Odzn. 
Złotym Krzyżem Zasługi. Zm. w IV 1976 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZIW 
Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 95]

NIEMIEC SZCZEPAN, ur. 25 VIII 1908, Moszczenica pow. gorlicki, s. Ludwika i Tekli 
Górskiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1931 do służby wojskowej w 6 psp w Stry-
ju, którą zakończył 17 IX 1932. W IV 1934 odbywał 4-tyg. ćwiczenia rez. w 53 pp w Stryju, 
a następnie w 1935 5-tyg. w tej samej jednostce. Wcielony w IV 1939 w szeregi ON, gdzie 
przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice” i wysłany do Głady-
szowa w celu wznoszenia umocnień polowych. Później byliśmy przewiezieni na Magurę. Tam 
już nadeszły wojska niemieckie i my zrobili mały opór, ale nas rozbili i musieliśmy się wycofać 
w kierunku Lwowa. Drugi opór był koło Krosna i tam zostaliśmy pobici. Podczas późniejszych 
zmagań dostał się 18 IX w Brzeżanach do niewoli sow. Następnie wzięli nas do Rosji i byłem 
tam sześć tygodni i spaliśmy na zamarzniętej ziemi, tylko pod płaszczem. W drodze wymiany 
jeńców, został przekazany w XI 1939 stronie niem. i osadzony w Stalagu XIII A Sulzbach (nr 
jeńca 21393). Po zwolnieniu z obozu 31 VII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, 
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wysłano go do przymusowych prac rolnych trwających do 15 XII 1940 u Leonharda Keller-
manna i od 1 VIII 1940 równolegle u Emila Pflugera w Nassau. Wolność odzyskał w IV 1945 
w wyniku ofensywy alianckiej, po czym w XI tegoż roku powrócił do kraju. Przez całe swoje 
życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 28 VIII 
1994 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS, N 47/141; tamże, Koło Miejskie Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 4, poz. 468]

NIEPSUJ KAZIMIERZ, ur. 3 III 1896, Gródek k. Grybowa, pow. nowosądecki; kpr. rez. 
Prawdopodobnie ochotniczo wstąpił w szeregi 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wy-
ruszył na front pod Hutę. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli sow. Wywieziony 
do obozu Naraj, gdzie zm. 17 III 1942. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 408]

NIEPSUJ PIOTR, ur. 28 VII 1902, Stróże, pow. gorlicki, s. Wiktorii, ż. z Wiktorią Sztabą, 
3 dzieci; strz. rez., mierniczy kolejowy. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyru-
szył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach, do niewoli niem. Osadzo-
ny w którymś ze stalagów, gdzie zachorował. Umieszczony w szpitalu w Poczdamie, gdzie zm. 
10 VIII 1940 i został pogrzebany na tamtejszym cmentarzu. [SGCięż. A 36/41; SGGrybów, A 86/41]

NIESKI STEFAN, ppor. rez. W VIII 1939 zmob. do 1 psp i przekazany wraz z nadwyżka-
mi kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. 

NIEWIAROWSKI LEON, ur. 28 III 1898, Brzostek, pow. dębicki, zam. Nowy Sącz, 
ul. Kolejowa 12, wdowiec, 5 dzieci; strz. rez. Zmob. we IX 1939 do 1 psp z przydziałem do  
b. wartowniczego, po czym wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani 
żołnierze, s. 1263]

NIKOROWICZ JÓZEF, kpt. służby stałej. We IX 1939 był I adiutantem dowódcy 1 psp. 
19 IX towarzyszył mjr Serafiniukowi w rozmowach kapitulacyjnych, po czym został zabrany 
do niewoli niem. Osadzony w oflagu II A Woldenberg (nr jeńca 738), gdzie przebywał do koń-
ca wojny. [P1P, s. 95, 110, 122; KSp, s. 219; baza danych straty.pl]

NITA FRANCISZEK, ur. 20 XI 1913; kpr. pchor. Zmob. do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd z nieznanych 
przyczyn został zabrany do KL Lingen-Ems, gdzie zg. 1 IX 1944. [Ksp, PJWiI, t. 5, s. 257; P1P, s. 92, 
111, 130; KSp, s. 219]

NIŻNIK STANISŁAW, ur. 10 XI 1912, Rabka, pow. nowotarski, s. Pawła i Anny Żądło; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1933 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, 
którą ukończył we IX 1935 Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez., w trakcie których 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do kmarsz., po 
czym wyruszył na front pod Jazowsko. Swoją wojenną drogę zakończył pod Lwowem, skąd 
po kapitulacji powrócił do domu. Dwa lata później zawarł zw. małż. i wspólnie z ż. pracowa-
li w gospodarstwie rodziców. W latach 1947-1977 był zatrudniony jako pracownik fizyczny, 
w Dyrekcji Państwowego Uzdrowiska Rabka. Zm. w XI 1988 i spoczywa na cmentarzu w Rab-
ce. [ZKRPiBWP NS, N 202/87]

NIŻNIK WŁADYSŁAW, ur. 21 IX 1921, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Stanisława  
i Marii; strz., kolejarz. Jako członek Związku Strzeleckiego został powołany w VIII 1939 do 
służby pomocniczej w 1 psp. W czasie działań wojennych dostał się 4 IX w nieznanych oko-
licznościach, do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII B Krems (nr jeńca 688), a następnie  
w stalagu XXI A Schildberg, skąd 14 II 1940, po zwolnieniu powrócił do domu. Zm. 9 IV 1987. 
[ZKRPiBWP NS Np. 58]

NOSAL JAN, ur. 23 V 1910, Rytro, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii; st. strz. rez., 
kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany we IX 1932 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po sześciu 
miesiącach został przeniesiony do b. KOP. Po przejściu do rez. w X 1934 pracował w Oddziale 



461

PKP Nowy Sącz, odcinek Piwniczna. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz.,  
z którą wyruszył na front w kierunku Jazowska. Podczas późniejszych walk o Lwów, dostał się 
20 IX do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł z pociągu. Po powrocie 
do domu pomagał w gospodarstwie rodziców. W dniu 1 II 1943 zawarł zw. małż. z Anną Łom-
nicką i zamieszkał u niej w Piwnicznej. Tam też został zatrudniony w tartaku. Po zakończeniu 
wojny, powrócił do pracy w PKP. Zm. w IV 1998 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. 
[ZKRPiBWP NS, N 138/206]

NOSAL JAN, ur. 17 VI 1907, Złockie, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Wnęk, zam. 
Muszyna; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk  
w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli niem. Umieszczony w stalagu, do którego 
przyjechała żona, aby go namówić do podpisania volkslisty. Wobec kategorycznej odmowy  
z jego strony, został poddany torturom przez SS. Wolność odzyskał w 1945, po czym powrócił 
do domu. [SONS, C 47/49]

NOSAL LUDWIK (URBAN), ur. 4 II 1912, Czaczów, pow. nowosądecki, s. Wojciecha 
i Julii Sekuły; plut. rez., kolejarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1933 do służby wojskowej w 2 psp 
w Sanoku, gdzie po wstępnym szkoleniu wysłany do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończe-
niu w stopniu st. strz. skierowany do b. KOP „Podświle”, k. graniczna „Głębokie”, skąd 1 X 
1935 przeszedł  do rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front, obsadzając 
stanowiska obronne na lini Tylicz–Muszyna–Krynica. Zajęliśmy stanowiska obronne na linii 
Tylicz – Muszynka – Krynica. Po trzech dniach walki rozbiliśmy kilka samochodów pancernych. 
Niemcy przerwali nam front w Tyliczu i Muszynie. D-ca kompani kpt. Białkowski wyprowadził 
kompanie z okrążenia. Potem był marsz w kierunku: Jasło, Krosno, Sanok, Przemyśl, Sądowa 
Wisznia, gdzie była wielka bitwa. Ginie kpt. Białkowski, a resztki rozbitej kompani z braku amu-
nicji i sił do dalszej walki, zaczęły być nad ranem rozbrojone przez Niemców. Prowadzili pieszo 
z powrotem do Rzeszowa. Po dwóch dniach załadowano nas do pociągu i przewieziono do Kra-
kowa, gdzie przebywałem do 14 XI 1939 Zwolniony jako chory na zapalenie stawów, wróciłem 
do domu. Począwszy od 8 XI 1940 pracował w wojskowych magazynach żywnościowych jako 
pracownik cywilny. Po zakończeniu okupacji, został z dniem 12 II 1945 funkcjonariuszem 
SOK. Brał udział w walkach z oddziałami UPA „Brodycza” i „Smyrnego” w miejscowościach: 
Stróże, okolicach Nowego Sącza i Piwnicznej. Z dniem 10 V 1952 na własną prośbę przeszedł 
na etat magazyniera handlowego w stacji PKP Nowy Sącz. W czasie wykonywania swoich 
obowiązków uległ ciężkiemu wypadkowi wpadając do głębokiej, niezabezpieczonej studzienki 
ściekowej. Po długotrwałym leczeniu przeszedł w 1972 na emeryturę. Zm. w 1995 i spoczywa 
na cmentarzu w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS N 139/167]

NOSAL STANISŁAW, ur. 27 IX 1905, Bącza-Kunina, pow. nowosądecki, s. Medarda  
i Salomei Kowalik, żonaty; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1929  
w 1 psp Zmob. w VIII 1939 do 8 kom. strzeleckiej w macierzystym pułku, z którą wyruszył na 
front do Uścia Gorlickiego. Podczas walk dostał się 21 IX w Brzuchowicach pod Lwowem, do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po czterech dniach pobytu 
zbiegł, po czym powrócił do domu. Zm. w V 1995 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. 
[ZKRPiBWP NS, N 172/157] 

NOWAK ANTONI, ur. 7 XII 1907,  Jasna-Podłopień pow. limanowski, s. Józefa i Anny; 
strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front pod Ochotnicę, wraz z plutonem ckm. Podczas walk dostał się w Jedliczu do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11931), skąd w VI 1940 prze-
niesiono go do Stalagu XII A Limburg. Odesłany w I 1941 do Stalagu XII E Metz, skąd we IX 
wysłano go do Stalagu VII A Moosburg. Tam też 9 V 1942 podczas pracy, został przygnieciony 
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wózkiem wyładowanym cementem. W wyniku tego urazu, doznał połamania żeber. Umiesz-
czony w miejscowym szpitalu, gdzie komisja lekarska stwierdziła jego nieprzydatność do dal-
szej pracy. W tej sytuacji jako inwalida został 27 X 1942 zwolniony z obozu, po czym powrócił 
do domu. Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, N 2/9; SPPpIIIRz NS, N 42; 
Świadek Józefa Piętonia]

NOWAK FRANCISZEK, ur. 13 V 1913, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Fran-
ciszki Tokarczyk; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej przebywał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą ukończył w XI 1938. W okresie od 1 III – 31 V 1939 uczestniczył w ćwiczeniach rez.  
w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, 
z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk ranny w prawą rękę, dostał się w La-
sach Lubelskich do niewoli niem. Z Tomaszowa prowadzili nas trzy dni do Przeworska. Tam 
przeładowano nas na pociąg. Mnie wysadzono w Tarnowie, dlatego że ręka bardzo mi krwawi-
ła. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, gdzie przebywał półtora miesiąca. Podczas kolejnego 
transportu jeńców do stalagu, zbiegł pod Krakowem, po czym powrócił do domu. Podczas 
okupacji pracował do 1942 w barcickim kamieniołomie, a następnie w rolnictwie. Po zakoń-
czeniu wojny był zatrudniony w PKP, skąd 1 VI 1973 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem: 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w III 1994 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. 
[ZKRPiBWP NS, N 123/137]

NOWAK FRANCISZEK, ur. 3 II 1915, Korzenna, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny 
Klimek, żonaty, 1 dziecko; kpr., rolnik. W służbie od 25 III 1938 w 3 kckm 1 psp, w jej trak-
cie, w VII 1938 przebywał na 6-tygodniowym specjalistycznym obozie w Łopusznej. Po jego 
zakończeniu uczestniczył w manewrach na Wołyniu, a następnie w operacji „Zaolzie”. Po po-
wrocie do Nowego Sącza rozpoczął naukę w szkole podoficerskiej, którą ukończył w III 1939.  
W obliczu zaostrzającego się konfliktu wyruszył 15 VIII 1939 jako celowniczy ckm, pod grani-
cę słowacką. Podczas działań wojennych dostał się pod Sądową Wisznią do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS N 155]

NOWAK FRANCISZEK, ur. 28 III 1915, Łososina Dolna, pow. nowosądecki, s. Tomasza 
i Marii Szewczyk; st. strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował we 
dworze jako najemny robotnik rolny. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, 
skąd 20 VI 1938 przeniesiono go do plutonu pionierów. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył 
na front w rejon Krynicy jako saper. Podczas działań wojennych, po rozbiciu oddziału, prze-
kroczył 19 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Munkács, skąd w 1940 zbiegł i przez 
Jugosławię oraz Grecję, dostał się do Syrii. Tu 3 V 1940 w miejscowości Homs został wcielony 
do plutonu saperów Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Wraz ze swoją jednostką 
walczył w Egipcie, Tobruku pod Al-Ghazalą. W IV 1942 przewieziono go do Palestyny, gdzie 
znalazł się w nowo utworzonej 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Wraz z nią był przewieziony 
do Iraku, gdzie przebywał do XII 1943 Przetransportowany do Włoch, tam brał udział w wal-
kach o Monte Cassino, Loreto Ankonę i Bolonię. Po zakończeniu wojny przebywał w Wielkiej 
Brytanii, gdzie włączono go do Polskiego Korpusu Przysposobienia. Stamtąd na własną prośbę 
powrócił do kraju. Tu podjął pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Nowym Sączu, a następnie 
Spółdzielni Pracy „Suromin” Tarnów, skąd 5 V 1971 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn.: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, oraz „The Africa Star”, 
„The Italy Star”, „1939-1945 Star”, „Medalem Wojska”, „Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassi-
no” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 2 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu 
w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, N 75/108; Książeczka wojskowa nr 0752871]

NOWAK JAKUB, ur. 18 VII 1913, Kobyłczyna, pow. limanowski, s. Jana i Marii; kpr. 
rez., pracownik biurowy. Po szkole powszechnej kontynuował do 1933 naukę, w gimnazjum  
w Nowym Sączu, po czym przebywał przy rodzicach. Powołany 15 III 1935 do służby wojsko-
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wej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1936. Po przejściu do rez. pracował jako listonosz wiejski 
w Ujanowicach. Zawezwany w 1937 na 2-miesięczne ćwiczenia rez., które odbywał w macie-
rzystym pułku. Rok później, brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Po powrocie z wojny w jesieni 1939 wstąpił do ZWZ, zaprzysię-
żony przez Wincentego Rośka pseud. „Dołmer”. Jako d-ca plutonu pod pseud. „Skalski”, brał 
udział w wielu akcjach zbrojnych, w tym uczestniczył w rozbiciu posterunku policji w Łoso-
sinie Dolnej. Po zakończeniu wojny został referentem wojskowym w Ujanowicach i zarazem 
zastępcą sekretarza gminy. W 1958 przeszedł do GRN, skąd w 1965 odszedł na rentę. Zm.  
23 X 1998. [ZKRPiBWP NS, N 75/205]

NOWAK JAN, ur. w 1908, Moszczenica Górna, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii 
Grabowskiej; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do taborów. Innych danych 
brak. [SGSS, Zg 47/47]

NOWAK JAN, strz. rez., rolnik. Zamieszkały w Pasierbcu, pow. limanowski. Zmob.  
24 VIII 1939 do 4 ks 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncentracji II b. w Łabowej. Z chwilą 
wybuchu wojny przemaszerował wraz z oddziałem do Marcinkowic, skąd koleją udał się na 
front do Limanowej. Wobec zmiany koncepcji obrony, wycofał się do Nowego Sącza, a na-
stępnie dalej na wschód. Podczas działań wojennych dostał się pod Lwowem do niewoli niem. 
Innych danych brak. [Świadek Antoniego Matrasa]

NOWAK JAN, ur. w 1901, Biczyce Polskie, pow. nowosądecki i tam zam. pod nr 90,  
ż. Maria, 1 dziecko; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na 
front pod Hutę. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu. Innych danych brak. [SGNS, A 2/41]

NOWAK JÓZEF, ur. 16 III 1913, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Franciszka  
i Małgorzaty Kościółek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pra-
cował u zamożnych gospodarzy. W 1935 zawarł zw. małż. Powołany w IV 1937 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył XI 1938. Zawezwany na wiosnę 1939 na 10-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp i przy-
dzielony do ktab. W pierwszej fazie wojny zaopatrywaliśmy formacje ON skoncentrowane na 
linii Krzyżówka – Krynica –Wawrzka. Pod naporem wojsk niemieckich, znalazł się w odwro-
cie w stronę Lwowa, ostatecznie dotarł do granicy rumuńskiej, skąd po rozwiązaniu oddziału 
powrócił do domu. W okresie okupacji pracował we własnym gospodarstwie, a następnie od 
1944 przymusowo przy okopach. Po zakończeniu wojny odbudowywał tunel kolejowy w Ka-
mionce Wielkiej, a następnie w latach 1950-1951 był pracownikiem Miejskiego Przedsiębior-
stwa Remontowo-Budowlanego w Nowym Sączu. Począwszy od 10 I 1952 był zatrudniony  
w miejscowym Oddziale PKS jako robotnik. Stamtąd też w 1973 odszedł na emeryturę. Zm.  
w VIII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, N 158/110]

NOWAK JÓZEF, ur. 17 VII 1917, Rytro, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Friedl; kpr. 
pchor., leśniczy. Po szkole powszechnej uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego Męskie-
go w Starym Sączu, którego jednak nie ukończył. Jako ochotnik odbywał służbę wojskową  
w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty przy 21 DP w Cieszynie. Powołany w 1938 na ćwiczenia 
rez. do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i skierowany do kmarsz., z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Po starciu pod Jazow-
skiem wycofał się na Winną Górę, gdzie bronił przeprawy przez Poprad. Po przejściu do No-
wego Sącza obsadzał linię Dunajca na wysokości Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Pod na-
porem nieprzyjaciela opuścił 5 IX bronione miasto i udał się w kierunku wschodnim. Podczas 
bitwy pod Janowem Lubelskim, jego oddział został rozbity, po czym dołączono go do zgrupo-
wania majora Berka z rembertowskiego CWP. Z nim też doszedł do Winnik, gdzie ranny, do-
stał się 19 IX do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, a następnie w tamtejszym 
obozie przejściowym, z którego wspólnie z plut. pchor. Stefanem Parochem zbiegł i powrócił 
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do domu. Tu podjął pracę w lasach hr. Stadnickiego jako praktykant, w Nadleśnictwie Rytro. 
Już w X 1939 został zaprzysiężony przez mjr. Zygmunta Malika do ZWZ, przyjmując pseud. 
„Jeleń”. W latach 1942-1943 pełnił funkcję dowódcy grupy w rejonie Józefa Stadnickiego „Ma-
deja”. W latach 1945-1946 pracował w biurze Nadleśnictwa Rytro, a następnie był leśniczym  
w leśnictwie Roztoka Wielka. W tym też czasie ukończył Technikum Leśne uzyskując maturę. 
W dniu 12 X 1983 został awansowany do stopnia ppor. rez. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Postanowieniem ministra ON awansowany 9 III 2001 do stopnia kpt. 
rez. Zm. w IV kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP NS, N 82/251; APK, 
PCK 19, Lista..., szpital Przemyśl, poz. 74]

NOWAK JÓZEF, ur. 8 IX 1907, Stary Sącz, s. Józefa i Elżbiety Lipińskiej; st. strz. rez., 
szewc. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk ciężko ranny  
w nogi, dostał się 19 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Karakub (doniecka ob-
łast), gdzie pracował przy budowie drogi Włodzimierz Wołyński–Lwów. Po jej ukończeniu 
wywieziony do obozu NKWD Siewżełdorłag (obłast Komi) i skierowany do budowy linii ko-
lejowej. Przewieziony 20 VII 1941 piątym transportem do obozu NKWD w Juży, skąd po 
amnestii udał się 3 IX 1941 do powstającej w Tatiszczewie Armii Polskiej gen. Andersa. Wraz 
z nią opuścił ZSRR udając się do Iranu. Jako żołn. 2 Korpusu Polskiego, st. strz., brał udział  
w walkach we Włoszech. Zg. 15 V 1944 i został pochowany na cmentarzu w Casamassima. 
[Ośrodek KARTA, Indeks Represjonowanych..., poz. 106814; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 206: SGSS, Zg 109/49]

NOWAK MARIAN, ur. 4 IV 1909, Nowy Sącz, s. Stanisławy, orkiestrant, ż. od VII 1939  
z Marią Szczepaniak; plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w orkiestrze 1 psp grający na 
trąbce. Podczas działań wojennych przekroczył granicę węgierską i został internowany w obo-
zie Komárom. Innych danych brak. [KLc]

NOWAK MICHAŁ, ur. 24 VIII 1900, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Piotra  
i Marii Trojan, ż., 6 dzieci; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej prze-
bywał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat powołano go w szeregi 
armii austriackiej i wysłano na front włoski. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wcie-
lono go do 5 Pułku Strzelców Rybnickich w szeregach którego brał udział w I i II Powstaniu 
Śląskim. Przeniesiony 5 XI 1919 do 4 psp w Cieszynie, a następnie po dwóch latach służby 
do 5 pp. Leg. W Wilnie, skąd w XII 1922 odszedł do rez. Trzy lata później zawarł zw. małż., 
który trwał do śmierci żony w III 1939. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. 
pp., z którym wyruszył na front w rejon Wieliczki. Podczas walk pod Gdowem, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 2442), skąd 20 XI 
1940 po zwolnieniu z obozu i przeniesieniu na status robotnika cywilnego, wywieziono go do 
przymusowych prac. W czasie ich wykonywania uległ poważnemu wypadkowi i jako inwalida  
w XI 1942 powrócił do domu. Po wojnie pracował przy odbudowie tunelu w Kamionce Wiel-
kiej. W 1947 otrzymał połemkowskie gospodarstwo rolne w Królowej Górnej, gdzie mieszkał 
do końca życia. Zm. w II 1984 i spoczywa na cmentarzu w Królowej. [ZKRPiBWP NS, N 89/41]

NOWAK MICHAŁ, ur. 16 V 1907, Okocim, pow. brzeski, s. Michała i Petroneli Groń; 
strz. rez., murarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, rozpoczął terminowanie w za-
wodzie murarskim. Powołany 9 III 1928 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą zakończył  
5 IX 1929 W 1932 zawarł zw. małż. i zamieszkał w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w okolicach Lwowa ranny 
odłamkiem granatu w rękę i nogę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony 26 IX w szpitalu 
PCK w Borysławiu, skąd 28 X wyszedł na własne żądanie. Stamtąd wywieziono go do Stalagu 
XXI A Schildberg i zatrudniono w pobliskiej fabryce. Tam też pracował do 25 V 1941, po czym 
ze względu na zły stan zdrowia, powrócił do domu. Przez całe swoje życie wykonywał wy-
uczony zawód murarza. Zm. w 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. 
[ZKRPiBWP NS, N 33/12; Książeczka wojskowa nr A 123903; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1263]
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NOWAK STANISŁAW, ur. 22 III 1899, Stróże Niżne, pow. gorlicki; strz. rez. Prawdopo-
dobnie brał udział w I wojnie światowej, a także w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 24 VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w Stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 23020), gdzie przebywał do 4 XI 1940. Jego 
dalsze losy są nieznane. [SPPpIIIRz NS, N 100]

NOWAK STANISŁAW, ur. 26 IV 1904, Moszczenica Niżna, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Marii Chmielak; strażak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w 1925 do służby wojskowej w 1 pag w Przemyślu, którą 
zakończył w 1927. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. z Ludwiką Robak. W 1928 wstąpił do 
Miejskiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Zmob. 3 IX 1939 do 1 psp i przydzielony do ktab. 
Po umundurowaniu i złożeniu przysięgi, odtransportowano nas pociągiem towarowym wraz  
z uzbrojeniem w kierunku Bielska, Wadowic, Kęt, Kalwarii. Po kilku dniach przydzielono mi ka-
rabin maszynowy, którym to operowałem. Pod silnym naporem wojsk niemieckich wycofaliśmy 
się pod Kraków i stopniowo dalej aż po Lwów. D-cą moim był por. Chwalibóg, zaś szefem kom-
panii st. sierżant z służby stałej Bałuc z 1 psp. Z pod Lwowa udaliśmy się w kierunku rumuńskiej 
granicy. W drodze dostał się do niewoli sow. Przekazany w XI 1939 stronie niem., w ramach 
wymiany jeńców w Brześciu n. Bugiem i osadzony w Stalagu II D Stargard (nr jeńca 23408). 
Po zwolnieniu z obozu 11 VII 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego przekazano go 
do Swinemünde i Stolpe na wyspie Uznam. Tam pracował przy karczowaniu drzew, budowie 
baraków i kolejki wąskotorowej. W zimie 1943 ciężko zachorował. Po zwolnieniu go przez 
komisję lekarską do domu, leczył się. Po zakończeniu wojny był strażakiem w Oddziale Trans-
portu Wiejskiego w Nowym Sączu, skąd po ośmiu latach odszedł na rentę. Zm. 18 X 1991  
i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, N 175/115]

NOWAK STANISŁAW, ur. 4 IV 1907, Krynica, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Heleny 
Zawiszy; kpr. rez., prac. biurowy. Po ukończeniu Szkoły Handlowej pracował w biurach kry-
nickich firm Różankowskiego i Mięsowicza, oraz w restauracji „Belweder”. Służbę wojskową 
pełnił w latach 1929-1930 w 1 psp. Po przejściu do rez. był w okresie zimowym instruktorem 
narciarstwa, zaś w lecie tenisa. W 1933 zawarł zw. małż. Zmob. 2 IX 1939 do macierzystej 
jednostki i przekazany do bw. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli niem., mię-
dzy Medyką a Lwowem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 16 VIII 
1940 po zwolnieniu powrócił do domu. W 1942 wstąpił do AK przyjmując pseud. „Drozd”, by 
następnie pełnić funkcję łącznika w oddziale Juliana Zubka „Tatara”. Po zakończeniu wojny 
pracował kolejno: w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, PSS i MHD. W 1960 prze-
szedł do PTTK, skąd w 1979 odszedł na emeryturę. Odzn.: Złotym Krzyżem Zasługi, meda-
lem „Medalem 30-lecia Polski Ludowej” oraz odznakami „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, 
„Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego” i „Złotą Odznaką PTTK”. Zm. 2 II 1994  
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, N 164/136]

NOWAK STANISŁAW, ur. 4 V 1912, Stróża, pow. limanowski, s. Wojciecha i Katarzy-
ny Kędry; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Począwszy od 1933 należał do PSL „Wici”. Powołany  
w III 1935 do służby wojskowej w plutonie art. 3 psp w Bielsku, którą zakończył we IX 1936. 
Zawezwany w 1938 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie których brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do plutonu art. 1 psp, z którym wyruszył na front 
jako jezdny. Podczas walk ranny w nogę, dostał się w Niżniowie do niewoli sow. Osadzo-
ny 28 IX w obozie Podwołoczyska, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców, przekazano 
go stronie niem. Umieszczony w Stalagu XII A Limburg (nr jeńca 21551), skąd 15 VII 1940 
po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego przekazano go do dyspozycji urzę-
du pracy w Cham. Ten przydzielił go do prac rolnych w miejscowości Tiefenbach. Tam też  
15 III 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Umieszczony w obozie 
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dla byłych jeńców wojennych, po czym w XII 1946 powrócił do kraju. Przez całe swoje życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS,  
N 93/76; SPPpIIIRz, NS, N 40; Świadek Wojciecha Śliwy]

NOWAK STEFAN, ur. 25 III 1912, Nowy Sącz, s. Floriana i Anny Obrzut; kpr. rez., dru-
karz. Służbę wojskową pełnił od 16 III 1936 do 15 IX 1937 w 1 psp. Powołany w 1938 na ćwi-
czenia rez. do macierzystej jednostki, w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
w VIII 1939 do kgosp 1 psp, z którą wyruszył na front. Po zakończeniu działań wojennych 
powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, N 15]

NOWAK WŁADYSŁAW, ur. 12 XI 191, Homrzyska, pow. nowosądecki, s. Józefa i Flo-
rentyny Ogórek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1937-1938 w 1 psp 
Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do kmarsz z którą wyruszył na 
front do Jazowska. Podczas walk o Lwów dostał się 22 IX do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym Jarosław, skąd zbiegł i powrócił do domu. W 1940 wstąpił w szeregi ZWZ,  
a następnie był w BCh, gdzie służył pod pseud. „Jawor”. Przez całe swoje życie trudnił się rol-
nictwem. Zm. w VIII 1999 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, N 97/215]

NOWAK WŁADYSŁAW, ur. 15 I 1899, Nowy Sącz, zam. Nowy Sącz ul. Szczepanow-
skiego 7, kawaler; plut. rez. W VIII 1939 zmob. do 1 psp i przydzielony prawdopodobnie do  
k. wart. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1263]

NOWAK WOJCIECH, strz. rez., ur. 18 IV 1904, Siedlce, pow. nowosądecki, s. Walentego 
i Marii Gurowskiej, zam. Nowy Sącz ul. Naściszowska 28. 19 II 1830 zawarł zw. małż. z Anną 
Wesołowicz, z którą miał 5 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”. Innych danych 
brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1263; Parafia Siedlce, Ksiega chrztów, t. 2, s. 112]

NOWAK ?, ur. w 1915, Lipnica Wielka, pow. nowosądecki; strz. Powołany do służby woj-
skowej w III 1939 do 1 psp. Brał udział w operacji „Zaolzie”. Podczas walk o Lwów dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po ucieczce powrócił do 
domu. [Relacja Jana Chramęgi]

NOWAKOWSKI ANDRZEJ, z Krempachów, pow. nowotarski; strz. rez. Zmob. 25 VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp. z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie 
walk kiedy jego oddział został rozbity pod Szczyżycem, powrócił do domu. [Świadek Jana Palu-
cha]

NOWIKOW ANDRZEJ, ur. 30 IV 1908, Warszawa, s. Sergiusza i Heleny Jakubowskiej-
-Lavri, zam. Krynica ul. Kraszewskiego 18, żonaty, 1 dziecko; ppor. rez., trener hokejowy. 
Absolwent Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. Był zawodnikiem 
– piłkarzem, hokeistą i siatkarzem „Polonii” Warszawa. Zamieszkał w Krynicy w 1931. Służ-
bę wojskową rozpoczął w 5 b. piechoty Kraków-Łobzów i kontynuował ją jako sierż. pchr.  
w 36 pp. Legii Akademickiej w Warszawie. Po zakończonym 20 XII 1937 kursie ratownictwa 
górskiego TKN, był jednym z założycieli i pierwszym kierownikiem Zimowego Górskiego Po-
gotowia Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa w Krynicy. Trenował również miejscowy zespół 
hokejowy Krynickiego Towarzystwa Hokejowego, a także KS Jaworzyna. Powołany w jesieni 
1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, podczas których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Wówczas 
też awansował do stopnia ppor. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front na czele 2 plutonu 3 k. „Krynica” (także istnieje wersja, że był d-cą plutonu km). Do-
wodząc k. podczas walk pod Birczą, został 13 IX ciężko ranny. „...Pod Birczą byliśmy całkowicie 
włączeni do 1 psp., walki były zaciekłe. Niemcy bardzo silnym ogniem artyleryjskim nękali nasze 
stanowiska, przypuszczając coraz to nowe ataki piechotą. Bolesne były te walki dla resztek naszej 
Kompanii Krynicko-Muszyńskiej. Rażony pociskiem p.por. Andrzej Nowikow został na tzw. polu 
niczyim i mimo kilkakrotnych prób dotarcia do niego, nie byliśmy w stanie udzielić mu żadnej 
pomocy, bowiem ogień Niemców był nadal silny, a rozkazy nakazywały dalsze wycofywanie. 
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Andrzej - nasz Trener w życiu cywilnym, leżał na tym polu całkiem nieruchomo, tak że odnie-
śliśmy wrażenie, że jest śmiertelnie ranny.” Tam też zm. i został pogrzebany w mogile zbiorowej 
na cmentarzu w Borownicy. [ZKRPiBWP NS, Np. 22; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 25; KSp, s. 219; S.Csorich, Kierunek 
Krynica - 60 lat temu, „Krynickie Zdroje” nr 9 i 10/1999 - cytat]

NOWOBILSKI ANDRZEJ, ur. 5 XI 1914, Krempachy, pow. nowotarski, s. Andrzeja  
i Marii Surma; st. strz. rez., drogowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował na-
ukę w nowotarskim gimnazjum, którą jednak przerwał po 2 latach, wobec ciężkiej sytuacji 
materialnej rodziny. Chcąc wesprzeć rodziców, podjął pracę jako dozorca ryb na rzece Białce, 
w Polskim Związku Wędkarskim okręg Kraków. Powołany 6 III 1937 do służby wojskowej  
w 4 psp w Cieszynie, skąd po okresie rekruckim został przeniesiony do 4 b. KOP „Dederka-
ły”. Po odejściu do rez. 8 III 1939 pracował w gospodarstwie rodziców. 24 III 1937 ponownie 
powołany, tym razem do 1 psp, skąd po zakończeniu ćwiczeń 5 VI powrócił do domu. W VII 
1939 zawarł zw. małż. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp., z którym 
wyruszył na front do Wieliczki. Swój udział w wojnie zakończył pod Dobczycami, skąd po 
rozbiciu oddziału powrócił do Krempachów. W okresie okupacji i w pierwszych latach powo-
jennych trudnił się rolnictwem. W 1949 został wybrany prezesem GS„SCh” w Krempachach, 
sprawując tę funkcję do 1957. Dwa lata później był pracownikiem Powiatowego Wydziału 
Komunikacji przy Zarządzie Dróg Lokalnych w Nowym Targu. Stamtąd też w 1976 odszedł na 
emeryturę. Odzn. brązowym Krzyżem Zasługi, oraz odznaką „Za Zasługi dla Województwa 
Nowosądeckiego”. Zm. w IV kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Krempachach. [ZKRPi-
BWP NS, N 140/252; SGMusz., Zg 1 /50; Świadek Jana Palucha]

NOWOBILSKI FRANCISZEK, ur. 24 IV 1913, Białka Tatrzańska, pow. nowotarski,  
s. Franciszka i Marii; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 21 III 1937 do służby wojskowej w 1 ks  
1 psp i skierowany 25 IX do szkoły podoficerskiej przy b. stołecznym w Warszawie. Po jej 
ukończeniu i awansie do stopnia st. strz. uczestniczył od 20 IV 1938 w 6-tygodniowym kursie 
ppanc w 2 b. panc.w Żurawicy, a następnie od 23 VII w 4-tygodniowym kursie rusznikarskim 
w 2 psp w Sanoku. Począwszy od 12 XI 1938 jako d-ca drużyny brał udział w operacji „Zaol-
zie”. Do rez. przeszedł 24 XII 1938. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front 
jako d-ca drużyny. W czasie działań wojennych po kapitulacji pod Lwowem, przekroczył gra-
nicę węgierską. Internowany w obozie Sárvár skąd zbiegł i powrócił do domu. W 1940 wstąpił 
do ROCh, gdzie służył pod pseud. „Kamień”. Począwszy od 1942 przeszedł pod rozkazy AK. 
Przez całe swoje życie był rolnikiem. Również przez pewien czas był prezesem Kółka Rolnicze-
go w Kaninie. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 5 III 1984 i spoczywa 
na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, N 109/42; Książeczka wojskowa nr C 0767184]

NOWOROLNIK MACIEJ, ur. 13 XII 1913, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Antoniego 
i Katarzyny Zabrzeskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W I 1934 zawarł zw. małż. z Anną Hebdą. 
20 V 1934 został powołany do służby wojskowej w ks 4 psp w Cieszynie, skąd w III 1935 
delegowano go na kurs pionierów. Trzy miesiące później był słuchaczem kuru ochrony pgaz  
w Bielsku. Po przejściu do rez. we IX 1935 zajmował się rolnictwem. Zmob. w VIII 1939 do  
4 ks 1 psp i przeniesiony do plutonu pionierów, z którym wyruszył na front w okolice Gry-
bowa. Podczas walk pod Krosnem zaginął jego d-ca por. Berling, po czym stanowisko to ob-
jął kpr. Gled. Wraz z nim na rozkaz przełożonych przekroczył 18 IX granicę węgierską. Po 
dwudniowym internowaniu zbiegł i wspólnie z Antonim Ligasem po wielu perypetiach przez 
Cisną, Duklę, Jasło, Grybów powrócił do domu. W okresie okupacji uprawiał ziemię, a także 
dowoził żywność i broń dla oddziałów partyzanckich w Gorcach. W 1943 zm. mu jego ż., po 
czym ożenił się powtórnie z Antoniną Bociańczyk. Po zakończeniu wojny w dalszym ciągu 
trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 20 XI 1990 
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i spoczywa na cmentarzu w Tylmanowej. [ZKRPiBWP NS, N 113/102; Książeczka wojskowa nr C 0781229; 
Świadek Antoniego Ligasa]

NOWOROLNIK JAN, strz. z Łącka. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu z którego powrócił w 1945. Zm. w 1964 i spo-
czywa na cmentarzu w Łącku. Innych danych brak. [SPNS, Op 19/54]

O

OBROCHTA JAN, ur. 4 IV 1916, Czarny Dunajec, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Anny 
Skubel; strz. rez., leśnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1939 do służby w 1 psp, podczas której wybuchła 
wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk pod Libuszą dostał 
się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu pracował przymusowo 
w różnych zawodach. Po jej zakończeniu został pracownikiem leśnym, skąd przeszedł na eme-
ryturę. [ZKRPiBWP NS, O]

OBROCHTA WŁADYSŁAW, ur. 1905, Zakopane; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 
do kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Świadek śmierci Jana Karpiela. [APNS, 32/1189/873, 
SGZ, Zg 18/47]

OBRYŚ STANISŁAW, ur. 23 IX 1913, Chelsea (Massachusetts, USA), s. Stanisława i Wik-
torii, zam. Męcina pow. Limanowa; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk został ranny. Ostatni raz widziany przez kolegów na Wołyniu, 
po czym zaginął. Innych danych brak. [Skibowy Kamień, gazeta parafii Męcina] 

OBRZUT FRANCISZEK, ur. 11 VI 1908, Siołkowa, pow. nowosądecki, tam zam. 
pod nr 54, s. Józefa i Marii Witek, ż. Anna Święs, 2 dzieci; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk poległ  
18 IX w Rogóźnie, pow. tomaszowski. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t.53; SGGryb., A 351/41Pa-
rafia Grybów, Księga urodzin, t. 5, s. 52, Siołkowa]

OBRZUT FRANCISZEK, ur. 10 IX 1909, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Marcina, 
ż. Janina Dziedziak; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, po 
czym wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk dostał się w nieznanych okolicznościach 
do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim w Jaźwiskach koło Moskwy, gdzie zapadł na 
chorobę umysłową. Na kilka dni przed odjazdem jeńców na północ Rosji dostał pomieszania 
zmysłów. Świadek Stanisław Fyda widział jak rzucał się pod pociąg, ale żołnierz rosyjski ściągnął 
go z toru. Później zabrano go do szpitala. Ponownie świadkowie spotkali go około 15 VIII 1941 
w Wiaźnikach, gdzie po amnestii formowano Armię Polską i tam zaginął bądź zastrzelony po 
oddaleniu się z obozu, względnie przy przewożeniu do Tatina na platformie wąskotorówki. (Re-
lacja Józefa Grybla i Stanisława Obrzuta). Z obozu jenieckiego spod Moskwy odesłano go do 
obozu Karakub (doniecka obłast), skąd 3 VI 1940 został wysłany do Siewżełdorłag (Komi RA). 
Stamtąd 17 VII 1941 odesłany 2 transportem ze stacji Mieżog do obozu NKWD w Juży, a 8 IX 
1941 wysłano go do Włodzimierza na leczenie. Innych danych brak. [ADT, Akta parafii Krużlowa, 
LK XXIV; indeks represjonowanych] 

OBRZUT FRANCISZEK, ur. 12 VII 1913, Siołkowa, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Fran-
ciszki Litawa; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył w XI 1938. Zmob. 23 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 
samodzielnej kckm, z którą wyruszył na front w kierunku Bielska. Podczas walk dostał się  
17 IX w Woli Sosnowej do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Leżajsk, a następ-
nie Jarosław, Rzeszów i Kraków-Kobierzyn, gdzie jako rolnik odzyskał wolność w XI 1939. 



469

Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 3 X 1988 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. 
[ZKRPiBWP NS, O 151/131]

OBRZUT HENRYK JAN, ur. 14 VI 1910, Biała Niżna, pow. nowosądecki, s. Jana i Julii 
Rzemińskiej, zam. Grybów ul. Sądecka 493, kawaler; ppor. rez. W latach 1921-1930 uczęszczał 
do gimnazjum koedukacyjnego Towarzystwa Gimnazjum Humanistycznego w Grybowie, 
gdzie złożył egzamin dojrzałości typu humanistycznego. Następnie studiował prawo na UJ. 
Po otrzymaniu dyplomu powrócił do Grybowa i podjął pracę w starostwie. Od 15 IX 1932 do 
19 VII 1933 był słuchaczem Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 21 DP, przy 4 psp, 
po ukończeniu którego w stopniu kpr. pchor. odbywał praktykę w 1 psp. Ppor. mianowany 
ze starszeństwem od 1 I 1933. Powoływany był na ćwiczenia do sądeckiej jednostki w latach: 
1934, 1936 i 1938 w charakterze d-cy plutonu strz. Ujawniał duże zdolności wychowawczo-
-instruktorskie, więc upatrywano w nim kandydata na d-cę k. Zmob. w VII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału przez niemieckie czołgi pod Krosnem, 
walczył prawdopodobnie w składzie 3 BGór. Do niewoli sow. dostał się w rejonie Kołomyi. 
Wówczas też podał znajomemu z Nowego Sącza zegarek i srebrną papierośnicę z monogra-
mem, prosząc go o przekazanie ich rodzinie. Umieszczony w smoleńskim obozie, skąd prze-
słał rodzinie kartkę. Przeniesiony do obozu w Kozielsku, skąd w I 1940 wysłał do domu list. 
Wywieziony 14 IV 1940 do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany przez NKWD. Do czasów 
ujawnienia dokumentów katyńskich uważano, że w VIII 1939 został on przeniesiony do OZ  
21 DPG w Brzeżanach, skąd wyruszył wraz z wojskiem około 15 IX ku południowym granicom 
państwa. W czasie tego marszu miał go widzieć w Tarnopolu jego kolega Jan Hickiewicz. Jed-
nak spotkanie przyjaciół nie trwało długo, bowiem przerwał go nalot bombowy. Inną wersję 
jego śmierci podał jego szkolny kolega Władysław Sekuła, który podczas ucieczki na wschód, 
miał spotkać go w Pilznie w towarzystwie innego grybowianina Władysława Góry. Wówczas 
to miało dojść do rozmowy między nimi przerwanej nalotem bombowym. Po nalocie miał 
widzieć obu żołnierzy leżących w leju po bombie, którzy jednak nie dawali już odznak życia. 
Postanowieniem SPNS z 20 VI 1968 uznano go za zm. z dn. 31 XII 1946. [SPNS, Ns 1207/67; WPH, 
Pro memoria, nr 1-2/1997, s. 384 i 385; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 262; GNLK, s. 72-73]

OBRZUT IGNACY, ur. 21 VII 1911, Szymbark, pow. gorlicki, s. Jakuba i Antoniny Wąs; 
strz. rez. Kiedy miał 7 lat zm. mu matka, a jego wychowaniem zajęła się babcia. Dzięki niej 
ukończył szkołę powszechną, a następnie przez 4 lata uczył się kowalstwa. Po uzyskaniu tytułu 
czeladnika pracował w wyuczonym zawodzie w Nowym Sączu, a następnie u miejscowego 
ogrodnika Marcina Bernackiego. Powołany 10 III 1933 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców 
Kresowych Stryj, którą zakończył 10 IX 1934. Po przejściu do rez. pracował przy naprawie 
mostów i dróg. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 6 psp 
Sambor. Rok później zawarł zw. małż. i przeniósł się do Rożnowa. Ponownie zawezwany 4 XI 
1938 w szeregi wojska tym razem do 1 psp, z którym brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. 
Tu przeszkolono mnie w zakresie zwiadu. Mieliśmy za zadanie strzec granicy wzdłuż Popradu 
w kierunku Łomnicy i Wierchomli. Pod koniec sierpnia patrole niemieckie w nocy ostrzelały nas 
na placówce w Łomnicy. W dniu 1 IX zostaliśmy zaatakowani przez oddziały niemieckie i byli-
śmy zmuszeni wycofać się w góry (nasz oddział miał tylko jeden rkm). Górami przeszliśmy na 
Zamczysko Ryterskie. Niemcy jechali już szosą, byli zmotoryzowani, a my mieliśmy tylko tabor 
konny. Udaliśmy się przez Kamionkę w kierunku Grybowa, Gorlic, Jasła i stale pod obstrzałem. 
Niemcy także atakowali nas z powietrza, a my nie mieliśmy dział przeciwlotniczych. W Jaśle 
stawiliśmy opór, lecz że względu na przeważające ich siły, zostaliśmy rozbici. Tam straciliśmy 
dowództwo. We wsi Miejsce Piastowe przejął nas kpt. Czerwiński z 1 psp. Dostaliśmy po 10 naboi 
i granaty zaczepne, bo innych nie było, oraz po kostce masła. Tam Niemcy nas zaatakowali, była 
straszna masakra, mało, kto z naszych został przy życiu. Mój dowódca drużyny Tarasek Bolesław 
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został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej. W wyniku dużego nalotu powietrznego wojska 
nasze rozpierzchły się (brak taborów, konie zabite). Każdy przyłączał się do oddziału, na jaki 
natrafił. Ja dołączyłem do wojska idącego na Sanok, Sambor, Przemyśl, Lwów. Po dotarciu do 
tego ostatniego brał udział w jego obronie. Podczas walk dostał się do niewoli sow. Po złożeniu 
broni otrzymał przepustkę wystawioną na 10 osób, zezwalającą na powrót do domu. W okresie 
okupacji pracował w ogrodzie Miczyńskiego w Gołąbkowicach. Po wojnie był zatrudniony 
przy odbudowie mostów na sądeckich rzekach: Dunajec i Łubinka, a następnie od 15 VII 1945 
w Zakładach Przemysłu Owocowego. Z dniem 1 II 1946 przeszedł do Zawodowej Straży Po-
żarnej w Nowym Sączu, skąd z dniem 30 VII 1971 odszedł na emeryturę. Odznaczony brązo-
wym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm. w I kwartale 1996 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, O 163/212]

OBRZUT STANISŁAW, ur. 11 IV 1907, Siołkowa, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Franciszki Korzeń; strz. rez., kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął w naukę 
kowalstwa w grybowskiej Szkole Kołodziejsko-Kowalskiej, po czym pracował dorywczo. Po-
wołany 11 III 1930 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, którą zakończył 8 X 1931. W 1933 
zawarł zw. małż. i otrzymał pracę w Odcinku Drogowym PKP Grybów. Stamtąd przeszedł  
w 1936 do prac przy budowie zapory w Rożnowie. Zmob. 8 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 
budowy umocnień polowych na Hucie. Podczas walk dostał się w Rudkach k. Lwowa do nie-
woli niem. Stamtąd gnali nas przez Gorlice do Tarnowa i 5 października udało mi się zbiec. Po 
powrocie do domu pracował przy odbudowie mostu kolejowego w Grybowie i w kopalni nafty
w Starej Wsi. Od 13 VIII 1940 pracował w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsz-
tatach Głównych PKP), skąd 18 VIII 1944 wzięto go do kopania okopów w Białej Wyżnej,  
a następnie Kąclowej. W I 1945 wraz z innymi przeszedł do Limanowej, gdzie osadzono go  
w prowizorycznym obozie pracy. W czasie sow. nalotu na miasto zbiegł i powrócił do domu.  
Z dniem 13 VIII 1946 podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1967 
odszedł na emeryturę. Przez przeszło 40 lat by związany z OSP w Grybowie, której przez 15 
lat był również komendantem. Odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem: „Za udział  
w wojnie obronnej 1939” i „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm. 5 XI 1986 i spoczywa na cmen-
tarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, O 146/97]

OCHWAT FRANCISZEK, ur. 3 X 1907, Wola Stróska pow. tarnowski, s. Jana i Heleny 
Palacz; strz. rez., kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w lesie, zarabiając na ży-
cie. Powołany w X 1929 do służby wojskowej w 5 psk Tarnów, którą zakończył 16 IX 1931. Rok 
później zawarł zw. małż. i nadal pracował w lesie. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, po 
czym wyruszył ku granicy słowackiej, gdzie budował umocnienia polowe. W czasie tych prac 
wybuchła wojna. Wraz ze swoją k. brał udział w walkach przygranicznych, a następnie wycofał 
się w kierunku wschodnim. Po rozbiciu oddziału powrócił do domu i podjął pracę jako kowal 
w kopalnictwie naftowym. Stamtąd też w 1970 odszedł na emeryturę. Odznaczony medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 I 1989 i spoczywa na cmentarzu w Ropicy. [ZKR-
PiBWP NS, O 148/60; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 1, poz. 87]

OCHWAT JULIAN, strz. Członek organizacji „Strzelec” w Kamionce Wielkiej pow. no-
wosądecki. Powołany w V 1939 w szeregi ON i wysłany na obóz wojskowy do Cyganowic  
k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę. Podczas walk poległ w nieznanym miejscu, ani czasie. [P1P, s. 129; KSp, s. 219; 
ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne; Relacja Adolfa Poremby]

OCIEPKA FRANCISZEK, ur. 24 V 1908, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Józefa i Anny 
Pach; sierż. rez. Przydzielony do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
dostał się w Jedliczu do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd 20 IX 
zbiegł. W czasie ucieczki został postrzelony, po czym wpadł na płot, przez co doznał ciężkich 
obrażeń cielesnych, w tym złamania VI i VII żebra. Po leczeniu powrócił do domu. W 1941 
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wstąpił w szeregi ZWZ. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zło-
tym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Limanowa, nr 41; Świadek 
Antoniego Pietrzaka]

OCIEPKA MICHAŁ, ur. 15 IX 1909, Lipowe, pow. limanowski, s. Marcina i Katarzyny 
Janczy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 18 III 1931 do służby wojskowej w 9 ks 1 psp, którą 
zakończył 20 IX 1932. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którym wyruszył na 
front pod Tylmanową. Dnia 4 IX poszliśmy na patrol oficerski we wczesnych godzinach ran-
nych i zostaliśmy zaskoczeni ogniem trzech ckm-ów niemieckich. Nie było możności powrotu do 
kompanii, ponieważ pole obstrzału było otwarte. Po południu Niemcy przeszli do ataku, a my 
ukryci zostaliśmy w tyle. Jednak ich patrole wykryły nas i razem z dowódca plutonu dostaliśmy 
się do niewoli. Umieszczony w obozie przejściowym Żylina, skąd wywieziono go do Stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch. Następnie przebywał w Stalagu XIII A Nürnberg i XIII A Bad Sul-
zbach. Po zwolnieniu w 1940 i przeniesieniu na status robotnika cywilnego, wysłano go do 
przymusowych robót w Ampfing k. Mossburga. Tam podczas wykonywanych prac najechał go 
traktor, w wyniku czego doznał połamania trzech żeber, oraz uszkodzenia ręki i nogi. Umiesz-
czony w szpitalu w Burghausen, gdzie dochodził do zdrowia. Wolność odzyskał 6 V 1945 
w wyniku amerykańskiej ofensywy, po czym wyjechał do punktu zbornego w Murnau, skąd 
powrócił do kraju. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odznaczony medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 II 1996. [ZKRPiBWP NS, O 21/208; Książeczka wojskowa nr C 763073; 
ZIWiW, Oddział Limanowa; Świadek Józefa Biernata i Tomasza Pałki, Jakuba Twaroga; baza danych straty.pl]

OCZKO JÓZEF, ur. 15 IX 1900, Wadowice, s. Jana i Marii Grudniewicz; por. rez., na-
uczyciel gimnastyki i przysposobienia wojskowego w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. 
Oswalda Balzera w Zakopanem. Był dwukrotnie ż. Z chwilą wybuchu wojny, na czele swoich 
uczniów należących do WFiPW wyruszył piechotą do Nowego Targu, skąd po otrzymaniu 
stosownych rozkazów udał się w wraz ze swoimi podopiecznymi w stronę Krakowa. W drodze 
brali udział w obronie wiaduktu w Chabówce. Następnie na rozkaz płk. Stanisława Maczka, 
koleją zostali przewiezieni do Nowego Sącza, gdzie zgłosił się do 1 psp. Po wcieleniu oddziału 
do pułku wyruszył na front. Jednak jego wrześniowy szlak nie jest znany. Po zakończeniu walk 
zamieszkał we Lwowie, skąd napisał do ż. Zofii Lebedyńskiej jeden list z końcem IX 1939, po 
czym ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Zakopanem z 11 III 1947 
uznany za zm. z dniem 15 XII 1939. [APNS, 32/818/739, SGZ, Zg 6/46]

OĆWIEJA ANTONI, strz. rez. z Zakopanego. Jako członek WFiPW został powołany 
w VIII 1939 do służby wartowniczej w Zakopanem. 1 IX wraz z oddziałem odmaszerował  
w stronę Chabówki, gdzie brał w obronie wiaduktu. Po ustaniu niemieckiego nalotu, na rozkaz 
płk. Stanisława Maczka wraz z kolegami udał się koleją z Rabki Zarytego do Nowego Sącza. 
Po przybyciu na miejsce i zameldowaniu się w 1 psp, skierowano go do służby obserwacyjnej 
na posterunku obrony przeciwlotniczej miasta. W dniu 4 IX jego oddział został przetranspor-
towany do OZ 21 DPG w Brzeżanach, stąd następnie kontynuował marsz w kierunku połu-
dniowych granic Polski. W drodze dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Umieszczony  
w obozie Wołoczyska, skąd po 2-tygodniowym pobycie został zwolniony, po czym powrócił 
do domu. [Relacja Stanisława Poradzisza]

OĆWIEJA ANTONI, ur. 10 V 1915, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Stani-
sławy Malik; ppor. służby stałej. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił 21 IX 1936 do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Tuż przed wybuchem wojny 
został skierowany na praktykę do 1 psp, gdzie został dowódcą 1 plutonu 2 kckm. 12 VIII 1939 
przeniesiono go na stanowisko d-cy plutonu ckm na taczankach i skierowany 4 dni później 
w rejon Śnietnicy, gdzie budował umocnienia polowe. 20 VIII skierowano go do Grybowa 
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jako kierownika komisji poborowej koni. Po pięciu dniach wrócił do Nowego Sącza, gdzie 
powierzono mu zorganizowanie obrony przeciwlotniczej w mieście. Równocześnie na wsku-
tek nasilenia się niemieckiej dywersji został d-cą 30-osobowego oddziału do walki z dywer-
sją, uzbrojonego w 4 rkm. 31 VIII 1939 z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji mianowano 
go ppor. 1 IX 1939 około godz. 5,00 przeleciały nad Nowym Sączem 54 samoloty bez żadnych 
znaków rozpoznawczych. Sam słyszałem jak na meldunek kpt. Czerwińskiego o tym fakcje od-
powiedziano z Krakowa, że podejrzewanie o to, że są to samoloty niemieckie, jest kompletną 
bzdurą. Po pewnym czasie z radia dowiedzieliśmy się o bombardowaniu szeregu miast w tym  
i Krakowa. Niedługo potem wracały prawdopodobnie te same wszystkie 54 samoloty. Takich 
przelotów w tym dniu było kilkanaście. 2 IX w godzinach przedpołudniowych usłyszeliśmy war-
kot nisko lecącego samolotu i strzały. By to samolot niemiecki, który ostrzelał dziedziniec koszar. 
Ponieważ stanowisko opl nr 1 nie otwierało ognia pobiegłem tam. Okazało się, o czym mi żaden 
podoficer nie zameldował wcześniej, że nikt z obsługi nie miał do czynienia do tej pory z ckm-em 
„Maxim” i dlatego nie umieli go należycie ładować. Tymczasem samolot poleciał nad dworzec 
kolejowy, gdzie jak się później okazało, został zabity dyżurny ruchu o nazwisku prawdopodobnie 
Sowa. Kiedy samolot przeleciał w kierunku miasta na wysokości ok. 400 m w odległości do 300 
m od mojego stanowiska, otworzyłem do niego ogień. W odpowiedzi zmienił kierunek pikując 
prosto na stanowisko. Jednocześnie otworzył ogień. Od jego strzałów został zabity jeden żołnierz 
z obsługi ckm, a drugi ciężko ranny Zm. później w szpitalu. Ja otrzymałem postrzał wzdłuż le-
wego oka w nos i lewą rękę. Ponieważ z posterunku obserwacyjnego na Winnej Górze nadszedł 
meldunek, że samolot prawdopodobnie spadł koło Starego Sącza, po obandażowaniu twarzy po-
jechałem tam motocyklem. Na podstawie informacji skierowałem się w kierunku mostu na Du-
najcu za Gołkowicami. Tam dowiedziałem się, że samolot leciał bardzo nisko w kierunku góry. 
Po wejściu na nią zauważyłem stojący samolot, z jak się później okazało zabitym pilotem. Swoją 
służbę dzienną na posterunku opl i nocną, patrolową w mieście, pełnił do 5 IX, po czym po za-
ładowaniu ckm na samochód w Gołąbkowicach wyjechał do Stróż. Tam dowodząc oddziałem 
w sile ok. 60 osób, stoczył walkę z nieprzyjacielskim oddziałem, w obronie ładującego się na 
stacji kolejowej transportu wojskowego. Następnie linią podkarpacką został przewieziony do 
Brzeżan, gdzie nadal pełnił funkcję d-cy opl, zajmując stanowisko w budynkach klasztoru nad 
miastem. 16 IX w trakcie marszu do Tarnopola, został ranny odłamkiem bomby w czasie na-
lotu. W wyniku tego został inwalidą z niedowładem lewej nogi. W takim stanie dostał się trzy 
dni później do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan, skąd jako oficer został prze-
niesiony do oflagu IX B Weilburg (nr jeńca 4922), a następnie do oflagu II C Woldenberg. Tam
odzyskał wolność 30 I 1945 podczas ofensywy sow. w czasie ewakuacji obozu. Po powrocie do 
domu 4 III 1945 i 10-dniowym pobycie w Nowym Sączu, otrzymał powołanie do 2 zapaso-
wego pp w Krakowie. Zwolniony po miesięcznej służbie podjął pracę nauczyciela w Państwo-
wej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. Ponownie powołany w szeregi wojska  
19 IX 1945 i po zweryfikowaniu stopnia wojskowego por. został skierowany do rez. oficerskiej
1 Armii w Katowicach, a stamtąd 20 IX do WOP. W tej formacji służył do 17 V 1950, awan-
sując 16 VII 1946 do stopnia kpt. Po przejściu do rez. podjął pracę w Lasach Państwowych. 
Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Za udział w woj-
nie obronnej 1939”, odznakami: „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” i „Odznaką Grunwaldzką”. 
Zm. 20 X 1985 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, O 23/88; 
baza danych straty.pl]

OGAR JAN, ur. 23 X 1910, Łysa Góra, pow. brzeski, s. Onufrego i Amalii Bibro; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany w X 1933 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, którą zakończył 
w III 1935. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncentracji II b. 
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w Łabowej. Po wybuchu wojny przemaszerował wraz z oddziałem do Marcinkowic, skąd po-
ciągiem udał się na front do Limanowej. W wyniku postępującej niem. ofensywy wycofał się 
do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Swój udział w wojnie zakończył 
pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez całe życie był rolnikiem. 
Zm. 16 VIII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Rożnowie. [ZKRPiBWP NS, O 247/163; ZIW Nowy Sącz, 
Deklaracja nr 131]

OGIELA ANTONI, ur. 10 I 1913, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Stanisława i Anto-
niny Kielusiak; kpr. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1935-36 w 3 psp Bielsko. Powołany 
w VII 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których wybuchła wojna, a on dostał się  
20 IX pod Lwowem do niewoli niem. W czasie konwojowania jeńców zbiegł, po czym powró-
cił do domu. W 1940 został zaprzysiężony do Konfederacji Tatrzańskiej, której był członkiem 
do 1943 Następnie wstąpił do BCh, gdzie działał pod pseud. „Sroka”. Z rozkazu dowództwa 
współpracował z partyzantką sow. Wraz z ich oddziałem przeszedł z Gorców w rejon Babiej 
Góry, gdzie brał udział w akcjach bojowych. W XI 1944 powrócił w rodzinne strony, po czym 
wstąpił do grupy płk. „Zygmunta”. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Zm. 17 X 1993 i spo-
czywa na cmentarzu w Porębie Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 56]

OGIELA FRANCISZEK, ur. 27 I 1913, Lubomierz, pow. limanowski, s. Sebastiana i Jó-
zefy Kuczaj; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 18 II 1936 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, 
skąd 25 VII przeniesiono go do 1 k. 1 B. Stołecznego w Warszawie. Stamtąd też 18 IX 1937 
przeszedł do rez. Zawezwany 25 V 1938 na 3-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał 
w 1 psp. 5 miesięcy później ponownie znalazł się w szeregach 1 psp, uczestnicząc w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Prze-
myślem, ranny odłamkiem i ogłuszony eksplozją bomby, dostał się do niewoli niem. W czasie 
transportu jeńców do stalagu zbiegł z pociągu w Bochni, po czym powrócił do domu. W 1942 
wstąpił w szeregi AK, gdzie służył pod pseud. „Zydek”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. 19 II 1984 i spoczywa na cmentarzu w Lubomierzu. [ZKRPiBWP NS, O 30/70]

OGIELA SEBASTIAN, ur. 11 I 1910, Poręba Wielka, pow. limanowski, s. Stanisława  
i Antoniny; strz. rez., zdun. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 X 1934 do służby wojskowej, którą zakończył 
15 III 1935. Po przejściu do rez. związał się ze SL. Zmob. w VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk koło Jasła, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w tamtejszym obozie przejściowym, skąd 28 IX 1939 zbiegł. Po powrocie do domu 
wstąpił w I 1940 do Konfederacji Tatrzańskiej przyjmując pseud. „Klon”. Po jej rozbiciu został 
28 XII 1942 żołn. AK. Na podstawie porozumienia organizacji podziemnych przeszedł wiosną 
1944 do oddziału zbrojnego BCh Macieja Strózika pseud. „Plewa”. Zm. 17 X 1993 i spoczywa 
na cmentarzu w Niedźwiedziu. [ZKRPiBWP NS, O 32/165; Świadek Władysława Kacika]

OGORZAŁEK JAN, z Ptaszkowej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk 
dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu, gdzie zaginął. 
Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 12]

OGORZALEK MICHAL, ur. 10 VIII 1916, Mystków, pow. nowosądecki, s. Stanisława 
i Agnieszki Poręby; strz., murarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, podjął pracę  
u zamożnego gospodarza w swojej miejscowości. W 1936 zawarł zw. małż.. Powołany 18 III 
1939 do służby wojskowej w 1 k. 1 psp, podczas której wybucha wojna. Z tą chwilą na roz-
kaz dowódcy jednostki otrzymaliśmy nowe sorty mundurowe, broń, amunicję, granaty, plecak  
z eskami oraz zapasowa bieliznę osobistą. W pełnej gotowości wyruszyliśmy marszem w kierun-
ku Krynicy. Tam przygotowywaliśmy na Hucie okopy i zasieki z drutu kolczastego. Podczas póź-
niejszych walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem., z której zbieg następnego dnia. 
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Do domu powrócił 5 X 1939 i pracował w rolnictwie. Po zakończeniu okupacji odbudowywał 
tunel kolejowy w Żegiestowie, a następnie był zatrudniony w Zakładach Budownictwa Miesz-
kaniowego jako murarz. Budował m.in. szpital w Krynicy, obiekty sanatoryjne w Żegiestowie  
i Zakopanem, rozbudowywał nowosądecki szpital, a także budował osiedla mieszkaniowe. 
Zm. 31 I 1986 i spoczywa na cmentarzu w Mystkowie. [ZKRPiBWP NS, O 170/92]

OGORZAŁEK WŁADYSŁAW, ur. 13 VI 1909, Cieniawa, pow. nowosądecki i tam za-
mieszkały, s. Jana i Zofii Kiełbasa; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozo-
stał w domu, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Powołany do służby wojskowej w X 1931 
i skierowany do szkoły podoficerskiej w Sanoku, po ukończeniu której wcielono go do B. KOP 
„Wilno”. Do rez. przeszedł w 1933. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, skąd skierowano go na 
6-tygodniowe przeszkolenie wojskowe na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob.  
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Stąd 
skierowano go do budowy zapór przeciwczołgowych w Muszynce. Po wybuchu wojny brał 
udział w walkach pod Wawrzką i Bieczem, gdzie jego oddział odbił polskich jeńców. Następnie 
przez Krosno dotarł pod Birczę, gdzie został ranny, a także awansował do stopnia plut., a tak-
że mianowany d-cą plutonu w utworzonym 144 rez. pp. W czasie dalszych walk, po rozbiciu 
oddziału, dostał się do niewoli niem. Podczas rozbrajania, jeden z żołnierzy nieprzyjaciela, 
wbił mu bez żadnego powodu bagnet w udo. Pomimo rany udało się mu zbiec i dołączyć do 
walczących oddziałów w Lesie Brzuchowickim. Tam też po okrążeniu, ponownie dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Kraków, skąd wywie-
ziono go do stalagu VIII A Görlitz. Przeniesiony do stalagu VI A Hemer (nr jeńca 4921), gdzie 
w 1941 poważnie zachorował. Przewieziony na leczenie do Stalagu VII A Moosburg, skąd po 
półrocznym pobycie odesłano go z grupą ok. 400 współwięźniów do Krakowa, jako niezdol-
nych do pracy. Tu też odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Z początkiem 1942 został 
żołn. BCh, po wprowadzeniu przez Józefa Kachniarza i Stanisława Porębę. 15 VIII 1942 aresz-
towano go pod zarzutem przynależności do BCh i osadzono w nowosądeckim więzieniu. Po 
miesiącu przewieziony do Tarnowa, skąd niebawem odesłano go do Nowego Sącza. Tu po 10-
-miesięcznym śledztwie został zwolniony, z braku dowodów winy. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi oraz „Medalem Zwycięstwa i Wolności 
1945”. Zm. 2 III 1979 i spoczywa na cmentarzu w Cieniawie. [ZKRPiBWP NS, O 10/5; oraz Materiały 
historyczne, t.13; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 132; Świadek Jana Poręby]

OGÓREK ANTONI, ur. 1 IX 1910, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Karola i Zofii
Cempy; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1931-1933 w 13 puł Nowowilejka. 
Powołany w 1936 na ćwiczenia rez., które odbywał w 5 psk Dębica. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas 
walk pod Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Prze-
myśl, a następnie Łańcut i Kraków, skąd zbiegł i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, O 35]

OGÓREK JAN, ur. 12 VII 1903, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Kune-
gundy Ptak; plut. rez., masarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął w 1918 naukę 
zawodu masarskiego, po czym pracował w zawodzie u prywatnych przedsiębiorców. Powoła-
ny w III 1926 do służby wojskowej w 51 pp Strzelców Kresowych Brzeżany, którą zakończył  
w III 1928. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. i zamieszkał w Kamionce Wielkiej. Wówczas 
też zdał egzamin mistrzowski w swoim zawodzie i otworzył własny zakład masarski. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 plutonu 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front 
pod Hutę, jako d-ca drużyny powołanych w szeregi wojska, członków organizacji „Strze-
lec” ze swojej miejscowości. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
III B Fuerstenberg (nr jeńca 2169), skąd po zwolnieniu w VII 1940 i uzyskaniu statusu robot-
nika cywilnego, skierowano go do przymusowej pracy na roli. Tam też poważnie zachorował 
i został hospitalizowany, a następnie z końcem III 1941 zwolniony do domu. Po powrocie do 
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Kamionki Wielkiej rozpoczął pracę w nowosądeckiej masarni Twardowskiego. Po zakończe-
niu okupacji ze względów zdrowotnych nie pracował. W 1965 został zatrudniony w kościele 
w Kamionce Wielkiej jako kościelny. Zm. 6 XI 1986 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce 
Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, O 205/98; Relacja Adolfa Poręby i Wawrzyńca Ogórka]

OGÓREK WAWRZYNIEC, ur. 2 VII 1902, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Jana i Ka-
tarzyny Borys; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w XII 1923 do służby wojskowej w 6 ks  
1 psp, skąd po okresie rekruckim wydelegowano go do Wojskowego Instytutu Geograficznego
w Warszawie. Stamtąd też w X 1925 przeszedł do rez. Pracował w prywatnym kamieniołomie 
Piotra Kurdziela w Kamionce Wielkiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 plutonu 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Swój udział w wojnie zakończył 
pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału, razem z kolegami powrócił do domu. Podczas 
okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończeniu odbudowywał zniszczony tunel kolejowy 
w Kamionce Wielkiej, a następnie był zatrudniony w Krakowskim Przedsiębiorstwie Wodno-
-Inżynieryjnym. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 4 XI 1989 
i spoczywa na cmentarzu Nowy Sącz-Zawada. [ZKRPiBWP NS, O 186/133; Relacja wnuka Bogusława 
Jasińskiego z Kamionki Wielkiej]

OGÓREK, imię nieznane, strz. rez., pochodzący z Rytra. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary 
Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze, w drużynie kpr. 
Jana Mszańskiego. Innych danych brak. [Relacja Jana Mszańskiego] 

OGRYZEK SZYMON, ur. 11 V 1906, Dobra, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny Ku-
ziel; strz. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną, po czym służył u zamożnego gospodarza 
Jana Palki. Powołany w X 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w IV 1930. Po 
odejściu do rez. zawarł zw. małż. i pracował we własnym gospodarstwie. Wcielony 20 V 1939  
w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. bON „Li-
manowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk w okolicach 
Sanoka jego oddział został rozbity. Otrzymaliśmy zadanie:, kto jest silny, przedostać się do Ru-
muni, a słabsi do domu. Powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W 1972 
przekazał gospodarstwo córce Annie. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 29 IV 1999 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, O 254/254]

OLCHAWA ANTONI, ur. 28 XI 1898, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii; 
plut. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach. Powoła-
ny 12 II 1917 do służby wojskowej w austriackim 20 pp i przewieziony do Máramarossziget.  
W miesiącu VI cały 20 pułk przewieziono do Triestu, a następnie maszerowaliśmy aż do Italii. 
Dowódcą 20 pp był płk. Horoszkiewicz, zaś dowódcą frontu gen. Kucharski. Front przebiegał  
w terenie górskim przez miejscowości: Monte Santo, Monte Gabrielo, Monte Cuc, Selo. Tak do 
jesieni dotarliśmy do rzeki Piava. Po zdobyciu i przejściu jej przez wojska austriackie, Włosi 
zaczęli odnosić zwycięstwa, a my systematycznie wycofywaliśmy się. Podczas tego odwrotu zo-
stałem ranny i znalazłem się w szpitalu polowym. Z niego zostałem przewieziony do szpitala 
rezerwowego w Trieście, a stamtąd do Braunan w Prusach Wschodnich. Tam doczekałem się 
niepodległości Polski. W XI 1918 r. wstąpiłem do 1 psp jako ochotnik. Przełom zimy 1918-19 
spędziliśmy na terenach nadgranicznych: Piwniczna, Rytro, Muszyna, Tylicz. Wiosną 1919 po-
wróciłem do Nowego Sącza do K. Technicznej i tu pozostawałem do marca 1920. Wówczas to 
wyruszyłem wraz z moją kompanią na front rosyjski pod dowództwem kpt. Leopolda Ombacha. 
Po zakończeniu działań wojennych został zdemobilizowany w 1921, po czym powrócił do 
domu. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do k. wartowniczej. Podczas walk dostał 
się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, 
gdzie przebywał w baraku B, sala 3. Prawdopodobnie ze względu na wiek i zasługi z czasu  
I wojny, został 13 X 1939 zwolniony, po czym powrócił do domu. Odznaczony Krzyżem Wa-
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lecznych, oraz medalami: „Polska Swemu Obrońcy” i „Zasłużonym na Polu Chwały, a także 
austriackim brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi Wojskowej. Zm. 3 XI 1993 i spoczywa na 
cmentarzu w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, O 233/167]

OLCHAWA JÓZEF, ur. 20 XI 1909, Ujanowice, pow. limanowski, s. Piotra i Karoliny 
Pajor; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 8 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył 8 IX 1931. Dwa lata później zawarł zw. małż. i zamieszkał u ż. w Kobyłczynie. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas starcia z niem. patrolem w Czyrnej, 
został w drugim dniu wojny ranny, po czym umieszczono go w szpitalu w Gorlicach. Wobec 
zbliżającego się frontu ewakuowano go 6 IX do Jasła, a następnie Przemyśla, gdzie wraz z ca-
łym personelem, dostał się do niewoli niem. Po opuszczeniu szpitala 30 IX powrócił do domu. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 17 IX 1991. [ZKRPiBWP NS, O 230/157; APK, PCK 19, 
Wykaz rannych, szpital Gorlice, poz. 31]

OLCHAWSKI JAN, ur. w 1913, Krużlowa Niżna, pow. nowosądecki i tam zamieszkały 
strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp, świadek śmierci Stanisława Barana. Innych danych brak. 
[SPNS, Ns 1830/57; Relacja Władysława Spasalskiego]

OLCHOWSKI JÓZEF, ur. 18 IX 1918, Nowy Sącz; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych 
danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1265]

OLEJNICZAK, imię nieznane, kpr. Członek sekcji bokserskiej WKS Nowy Sącz. Żołn.  
1 psp, z którym wyruszył na wojnę. Jego dalsze losy są nieznane. [„Głos Podhala”, nr 16 z 17 IV 1938]

OLEKSIEWICZ STANISŁAW, ur. 7 V 1922, Grybów, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Marii; strz. rez., strażak. Jako członek „Strzelca” ochotniczo wstąpił do WP z przydziałem do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. W czasie walk o 
Lwów, ranny, dostał się do niewoli sow., a następnie niem, skąd wespół z trzema kolegami zbiegł. 
Po powrocie do domu w 1940 został powołany do służby w OSP Grybów. Z racji wykonywanego 
zawodu kominiarza współpracował ze zbrojnym podziemiem, dostarczając wiadomości o charak-
terze wojskowym. W 2000 awansowany do stopnia ppor. Odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych”, „Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych”, oraz medalami: „Za udział w wojnie obronnej 1939”, „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, a także odznakami: „Zasłużony Działacz LOK”, „Przyjaciel ZHP”, „Za wy-
sługę lat” (za 60 lat w OSP). [Świadek Józefa Durlaka]

OLEKSY JAN, pochodzący z Grybowa-Sośnie, pow. nowosądecki; plut. We IX 1939 żołn. 
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Innych danych brak. 
[Relacja Stanisława Oleksiewicza] 

OLEKSY JAN, ur. 18 II 1905, Męcina, pow. limanowski, s. Wojciecha i Anny Lach; strz. 
rez. rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 15 IX 1929 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, którą zakończył 
w III 1931. Wcielony w V 1939 do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. 
Brał udział w walkach na górze Marszałek, po czym wycofał się na Nowy Sącz, a następnie 
dalej w kierunku wschodnim. Swój udział w wojnie zakończył w Jedliczu, skąd po rozbiciu od-
działu powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 17 III 1984 i spoczywa 
na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, O 59/47]

OLEKSY JÓZEF, ur. 15 III 1910, Zbyszyce, pow. nowosądecki i tam zamieszkały, s. Piotra 
i Ludwiki Niewola; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Innych danych brak. [Relacja Tadeusza Sarny]

OLEKSY MICHAŁ, ur. 28 IX 1908, Paszyn, pow. Nowosądecki, s. Jana i Małgorzaty, zam. 
Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 19, ż., 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas działań 
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wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w którymś ze 
stalagów, skąd prawdopodobnie usiłował zbiec. Wywieziony za ten czyn do KL Oranienburg, 
gdzie był zatrudniony w fabryce amunicji i części samolotowych. Tam też 30 IX 1943 zginął 
podczas alianckiego bombardowania zakładu. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1265; ZKR-
PiBWP NS, Op 6/130]

OLEKSY WALENTY, ur. 30 I 1910, Lipowie, pow. limanowski, s. Antoniego i Katarzyny 
Bugajskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W II 1932 zawarł zw. małż. z Anielą Sułkowską. Powołany 
w XI 1932 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd w III 1933 przekazano go do b. KOP 
„Dederkały”. Po przejściu do rez. 15 X 1934, pracował w rolnictwie. Zmob. 24 VIII 1939 do  
3 k. 1 psp, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas działań wojennych dostał się 22 IX 
pod Lwowem, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd miał być 
wywieziony do Rzeszy. W czasie transportu jeńców do stalagu, zbiegł i powrócił do domu. Tu 
przez całe życie trudnił się rolnictwem. Po zakończeniu wojny został sołtysem Lipowego, który 
to urząd sprawował do 1949. [ZKRPiBWP NS, O 9/24; Książeczka wojskowa nr 0765379]

OLESIAK JAN, ur. 30 IX 1913, Nowy Sącz, s. Tomasza i Marii; plut. rez., pracownik 
biurowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do szkoły zawodowej. Służbę woj-
skową pełnił w latach 1935-1936. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i mianowany d-cą drużyny,  
a później plutonu, z którym wyruszył na front pod Grybów. W czasie działań wojennych  
19 IX przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, a następnie Nagy-
kanizsa, skąd w V 1944 zbiegł. 1 VI 1944 wstąpił do oddziału bojowego „Bąby” w organiza-
cji RPPS-GL. Tam pod pseud. „Paweł”, został dowódcą samodzielnego oddziału „Myślenice” 
podporządkowanego plutonowi „Zamka”. Brał udział w walkach zbrojnych przeciwko Niem-
com w Izdebniku i Leńczach, atakując konwoje wojskowe. Zorganizował wypad na stację ko-
lejową w Stroniu, oraz na budynek gminy w Lanckoronie. Wspólnie z oddziałami partyzantki 
sow. działał w pasie przyfrontowym na Babiej Górze, zwalczając słowackie oddziały Hlinkovej 
gardy. Po wojnie wstąpił 1 VI 1945 w szeregi MO, będąc komendantem posterunków w pow. 
kamiennogórskim: w Szymrychu (ob. Chełmsko Śląskie), Lubawce i Błażkowej. Następnie 
przeniesiono go na dowódcę plutonu operacyjnego w Komendzie Miejskiej MO Wrocław.  
Z dniem 1 III 1950 przeszedł do Centralnej Rady Spółdzielczości we Wrocławiu, na stanowisko 
instruktora kontroli samorządów. Po powrocie do Nowego Sącza, został referentem w PZGS, 
a później kierownikiem Działu Artykułów Przemysłowych. Począwszy od 1 X 1956 pracował 
na stanowiskach kierowniczych w MHD. Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V klasy, „Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 1 XI 1980 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, O 68/41; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1265]

OLESIAK JAN, kpr. służby stałej, orkiestrant – grał na klarnecie. W czasie działań 
wojennych przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom. Innych danych 
brak. [KLc]

OLEŚ FRANCISZEK TOMASZ, ur. 7 III 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowo-
tarski, s. Andrzeja i Katarzyny Kornaj; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły 
powszechnej, pomagał rodzicom w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej 
w 2 psp Sanok, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. prze-
szedł w III 1939. Zmob. 20 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym 
wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk w Lasach Janowskich, kontuzjowany wskutek 
wybuchu pocisku artyleryjskiego, dostał się do niewoli niem. Konwojowany pieszo do obozu 
przejściowego Przeworsk, a później Łańcut. Tam spaliśmy pod gołym niebem, gdzie nas już 
śnieg przysypał. Próbowaliśmy uciekać, lecz Niemcy chwytali i strzelali do nas. Stamtąd wywie-
ziono go do Stalagu V B Villingen, gdzie został aresztowany 12 II 1941 przez policję w Pfron-
stetten, za opisanie w korespondencji doli jeńców i umieszczony w norymberskim więzieniu. 
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Przeniesiony 8 VII 1941 do więzienia sądowego Halle (Saale), skąd po tygodniu wywieziono 
go do KL Buchenwald (nr obozowy 5922). Przewieziony 2 IV 1943 do KL Dachau (nr obozo-
wy 45539), gdzie 30 IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Po 
powrocie do domu pracował przy odbudowie tunelu w Żegiestowie, a następnie w latach 1947-
-50 w Urzędzie Pocztowym Nowy Targ. Z dniem 12 V 1950 został zatrudniony w Krakowskim 
Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych skąd 23 III 1971 odszedł na rentę. Odznaczony 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 8 VI 1985 i spoczywa na cmentarzu w Ło-
sosinie Górnej. [ZKRPiBWP NS, O 71/85; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Limanowa, nr 42]

OLEŚKIEWICZ STANISŁAW, ur. 10 III 1907, Kryg, pow. gorlicki; st. strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk w nieznanych oko-
licznościach przekroczył granicą państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł  
i przedostał się do Francji. Tu wstąpił do WP, w szeregach którego brał udział w wojnie francu-
sko-niem. Po klęsce przedostał się do Wielkiej Brytanii, skąd został wysłany na Bliski Wschód. 
Zm. 5 XI 1942 i spoczywa na Cmentarzu Wojskowym Khanaqin (Irak).

OLSZAK WOJCIECH, ur. 7 V 1911, Mokra Wieś, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Wiktorii; strz. rez., robotnik. Gdy miał 5 lat zm. mu matka i wobec nieobecności ojca, który 
przebywał poza granicami kraju, jego wychowaniem zajęli się dziadkowie. Oni też posyłali 
go przez rok do szkoły powszechnej w Litaczu, a po wyjeździe z nimi do Poznania, konty-
nuował tam przerwaną naukę. Po powrocie ojca z zagranicy ok. 1925 przyjechał w rodzinne 
strony, gdzie pomagał mu w pracach gospodarskich. Powołany 1 X 1932 do służby wojskowej  
w 4 psp Cieszyn, którą następnie kontynuował od III 1933 do 2 X 1934 w 4 b. KOP „Dederka-
ły”. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, podczas których brał udział w ope-
racji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na 
front pod Hutę k. Krynicy. W czasie działań wojennych dostał się pod Przemyślem do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł. W 1941 zawarł zw. małż. z Zofią Danel i zamieszkał u niej 
w Klimkówce. Przez okres okupacji pracował na roli. Po wojnie był zatrudniony w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Nowym Sączu, a następnie w Sądeckich Za-
kładach Eksploatacji Kruszywa w Marcinkowicach. Stamtąd też w 1975 odszedł na emeryturę. 
Zm. 13 III 1994 i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, O 233/180]

OLSZANECKI ANTONI MICHAŁ (vel. OLSEN), ur. 28 IX 1918; elew orkiestry 1 psp 
– bas. W czasie działań wojennych przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Ko-
márom, skąd zbiegł i przez Jugosławię przedostał się do Francji. Tu brał udział w kampanii 
francusko-niem., a po jej zakończeniu został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tu prawdopo-
dobnie służył w k. wartowniczej, a następnie w RAF-ie. Zmienił nazwisko na Olsen. Pilot RAF, 
nr służbowy 706672, w stopniu sgt (polskie odpowiednik: plutonowy). Po odejściu z lotnic-
twa pracował jako introligator w Nottingham (adres: 62 Cantrell Road, Bulwell, Nottingham), 
gdzie mieszkali z ż. Marią. Zm. tamże 7 XI 1969. Odznaczony „Medalem Lotniczym”. Innych 
danych brak. [KLc; „The London Gazette” z 24 II 1959, s. 4678; baza danych listakrzystka.pl]

OLSZANECKI JÓZEF, ur. 13 I 1899, Wojnarowa, pow. nowosądecki, s. Wawrzyńca  
i Katarzyny Przetacznik; st. sierż. Po ukończeniu szkoły ludowej w Wilczyskach i wydziało-
wej w Stróżach, powołano go w 1917 w szeregi 20 austr. pp w Tarnowie. Stąd po przeszko-
leniu skierowano go na front włoski. Na przełomie X i XI 1918 powrócił do Tarnowa, gdzie 
uczestniczył w rozbrajaniu powracających z Rosji żołnierzy niemieckich. Wstąpił ochotniczo 
do 1 psp. Tu też do 1920 pełnił funkcję instruktora km, po czym uczestniczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu rozpoczął naukę w Szkole Podoficerów Zawodowych  
w Chełmnie, skąd w 1923 otrzymał przydział do Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie. W 1926 
powrócił do pułku w Nowym Sączu, gdzie został szefem w kwatermistrzostwie. Z chwilą wy-
buchu wojny mianowany dowódcą plutonu km w III b., z którym wyruszył na front w oko-
lice Grybowa. Podczas walk pod Birczą został ranny w rękę. Po ambulatoryjnym opatrzeniu  
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w drodze przez Sambor w kierunku Stryja pojedynczo skierowałem się na wschód. W drodze na 
Stanisławów, napotkałem 19 IX batalion z 1 pp Legionów i zgłosiłem się do dowódcy. Ten na 
podstawie przedłożonej legitymacji wyznaczył mnie na dowódcę plutonu. Po kilku godzinach 
marszu zwrócono nas do Stryja a 20 IX skierowano na Węgry. Internowany w obozie Győr, skąd 
zbiegł 12 VI 1940 i przedostał się do Zagrzebia. Wskutek nabytej choroby (zapalenie płuc)  
i braku możliwości przedostania się na zachód, powrócił do obozu, w którym przebywał do 
końca wojny. Po powrocie do kraju w III 1945 podjął pracę w Wydziale Budownictwa Urzędu 
Miasta Nowego Sącza, a 19 XI 1948 objął funkcję kierownika w Wojewódzkim Przedsiębior-
stwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi filia Nowy Sącz. Stamtąd też 31 XII 1966 
odszedł na emeryturę. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 1 X 
1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, O 75/66; Świadek 
Andrzeja Leśniaka, Ludwika Potoka, Jana Słowika, Maksymiliana Tyszlera]

OLSZEWSKI JAN, ur. 24 II 1914, Myślec, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Kotar-
by; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
15 IX 1938. Zmob. 26 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp z któ-
rym wyruszył na front pod Wieliczkę. Podczas walk dostał się w Zamościu, do niewoli niem. 
Osadzony w tamtejszym obozie przejściowym, skąd cztery dni później wyruszył transpor-
tem jeńców do Rzeszy, z którego zbiegł, po czym powrócił do domu. Rok później zawarł zw. 
małż. i zamieszkał u żony w Popowicach. Pracował na roli. W 1951 podjął pracę w GS „SCh”  
w Starym Sączu, skąd w 1978 odszedł na emeryturę. Zm. w V 1992 i spoczywa na cmentarzu 
w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, O 176/162]

OLSZEWSKI JÓZEF, ur. 16 II 1910, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Wojciecha  
i Marii Kozickiej; strz. rez., murarz. Do szkoły nie uczęszczał, ponieważ rodzice nie widzie-
li takiej potrzeby, więc od najmłodszych lat pracował u zamożnych gospodarzy. Powołany  
5 X 1933 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd po okresie rekruckim przekazano go do 
4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 23 X 1935 rozpoczął naukę zawodu murarskiego. 
Zmob. 23 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas działań 
wojennych dostał się 19 IX pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Łańcut, skąd po 3-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji pra-
cował jako czeladnik murarski. Po zakończeniu wojny wykonywał wyuczony zawód w różnych 
przedsiębiorstwach budowlanych. Zm. w 1994 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. 
[ZKRPiBWP NS, O 204/191]

OLSZOWSKI, imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front jako d-ca 2 plutonu w 8 ks. Jego dalsze dzieje są nieznane. [P1P, s. 115; KSp, s. 219]

OLSZOWSKI FRANCISZEK, ur. 14 I 1905, Młodów, pow. nowosądecki, s. Jana i Kune-
gundy Kotarby; st. strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1929 prawdopodob-
nie w 1 psp. Zmob. 19 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży 
Granicznej w Rytrze. Stąd odkomenderowany na placówkę w Piwnicznej. W czasie działań 
wojennych dostał się pod Sądową Wisznią do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Jarosław, skąd wywieziono go do Stalagu XIII A Bad Sulzbach, w którym przebywał do końca 
wojny. W VIII 1945 powrócił do kraju. [ZKRPiBWP NS, On 26]

OLSZOWSKI FRANCISZEK, ur. 6 X 1905, Rożnów, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Kociołek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 12 X 1927 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył 14 III 1929. Niebawem też zawarł zw. małż. z Zofią Wilczyńską. Zmob. 24 VIII 1939 
do 2 k. 1 psp, z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył we Lwowie, skąd po 
zaprzestaniu walk powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w V 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Rożnowie. [ZKRPiBWP NS, O 245/138]
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OLSZOWSKI STANISŁAW, pochodził z Barcic, pow. nowosądecki; szer. rez. Zmob.  
25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentra-
cji w Rytrze, razem z drużyną kpr. Jana Mszańskiego. [Relacja Jana Mszańskiego] 

OPACH JAN, ur. 28 IX 1912, Kostrza, pow. limanowski, s. Franciszka i Wiktorii Słowi-
kowskiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 2 ks 4 psp Cie-
szyn, którą zakończył 4 miesiące później z powodu choroby. Ponownie w szeregach WP zna-
lazł się 8 VIII 1936, tym razem w 5 ks 16 pp Tarnów, skąd 8 III 1937 przeniesiono go do 2 ks  
4 psp Cieszyn. Po przejściu do rez. 10 X 1937, powrócił do pracy na roli. Zawezwany w X 1938 
na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Rok później 
zawarł zw. małż., zamieszkał u ż. w Szyku. Zmob. w VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył 
na front do Tylicza. Podczas walk jego pluton został częściowo rozbity pod Łużną. Po wciele-
niu do innego oddziału, w walkach opóźniających wycofywał się w kierunku wschodnim. Pod 
Trzcinicą zostałem z częścią mojego oddziału odcięty od pułku i na rozkaz mojego dowódcy kpr. 
Jana Solarza po ukryciu broni i przemundurowaniu się w cywilne ubiory nakazano wrócić do 
swoich stron. W III 1943 wstąpił w szeregi AK z przydziałem do 1 plutonu w Szyku, gdzie służył 
pod pseud. „Jan”. 31 VIII 1944 cały jego pluton został wcielony do BCh. Odznaczony medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 XII 1983. [ZKRPiBWP NS, O 87/67]

OPIŁO WŁADYSŁAW, ur. 4 V 1914, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Jana i Ma-
rii Włodarczyk; kpr. rez., pszczelarz. Służbę wojskową pełnił od 13 IV 1937 do 20 X 1938  
w 1 psp. Zmob. 1 IX 1939 do kckm, z którą wyruszył na front jako karabinowy. Podczas walk 
został ranny i odesłany do szpitala polowego. Po krótkotrwałym leczeniu powrócił na front by 
kontynuować walkę, lecz już w szeregach innej jednostki. Po kapitulacji Lwowa powrócił do 
domu. 5 X 1940 wstąpił do ZWZ przyjmując pseud. „Opoka”. [ZKRPiBWP NS, O; Świadek Tomasza 
Izworskiego]

OPIŁO WŁADYSŁAW, ur. 28 II 1909, Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Marii Papież; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 18 IV 1931 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, gdzie jako ta-
śmowy służył do 20 X 1932. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 
plutonu przeciwlotniczego w b. obrony Nowego Sącza. Podczas walk pod Jasłem został 7 IX 
ranny w głowę. Po ambulatoryjnym opatrzeniu, kontynuował odwrót w kierunku wschodnim 
dochodząc do Brzeżan, a stamtąd w kierunku południowej granicy kraju. Po jej przekroczeniu 
został internowany w węgierskim obozie, z którego zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 10 VI 1975 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, 
O 98/38; Książeczka wojskowa nr C 0763952]

ORGAN WITOLD, ur. 19 XI 1906, Krosno, s. Władysława i Marii Uchańskiej; plut. rez., 
robotnik. Ukończył szkołę powszechną w Jarosławiu. Powołany 19 XI 1927 do służby wojsko-
wej w 10 pal Przemyśl, którą zakończył 22 IX 1929. Po przejściu do rez. został przyjęty do SG 
w Muszynie. Tam też zastał go wybuch wojny. Wrześniowy szlak zawiódł go pod Sanok, gdzie 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, po ucieczce z którego przedostał 
się do Rumuni. Internowany w obozie Drobeta-Turnu Severin, skąd ponownie zbiegł i przez 
Jugosławię dotarł do Francji. Tu 5 I 1940 wstąpił do 2 DSP. Wraz z nią brał udział w kampanii 
francuskiej. Po zakończeniu walk ukrywał się, a następnie wstąpił do miejscowej partyzantki. 
Po wyzwoleniu Francji przedostał się do Włoch i tu został żołn. II Korpusu. Brał udział w wal-
kach od Ferrarę po Bolonię. Po powrocie do kraju w 1947 podjął pracę przy odbudowie znisz-
czonego tunelu w Żegiestowie. Rok później został urzędnikiem celnym w Muszynie. Po trzech 
latach przeszedł do GS „SCh” w Muszynie na etat pracownika umysłowego, skąd odszedł na 
emeryturę. Odznaczony „The Italy Star”, oraz francuskim „Croix du combattant volontaire”. 
Zm. 18 II 1980 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, O 59/32]
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ORŁOWICZ MARIAN, ur. 8 XII 1910, Nowy Sącz, s. Michała i Katarzyny Dycyan, ż.; plut. 
pchor., nauczyciel. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Starym Sączu z 1931. 
Powołany 12 IX 1932 do służby wojskowej, którą odbywał w Szkole Podchorążych Rezerwy Pie-
choty. Po jej zakończeniu 20 IX 1933 i powrocie do domu, przez rok był bezrobotny. Następnie 
pracował na stanowisku nauczyciela kontraktowego w Łużnej, a po zdaniu egzaminów praktycz-
nych (1936) w szkole powszechnej w Koniecznej. Powołany w 1935 na ćwiczenia rezerwy, podczas 
których awansował do stopnia ppor. rez. ze starszeństwem od 1 I 1935. Powrócił do domu i 6 VII 
1935 zawarł zw. małż. z Jadwigą Zachutówną. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice” i wyznaczony 
1 IX d-cą plutonu wzmocnienia Straży Granicznej w Koniecznej. Placówka od samego początku 
jest pod obstrzałem KM nieprzyjaciela, tak, że zaopatrzenie z batalionu dociera do placówki tylko 
późnym wieczorem. Z 6 na 7 IX pluton wzmocniony obsługą dwóch moździerzy i dwoma działka-
mi ppanc. wykonuje wypad, aby zniszczyć gniazdo km npla. Zadanie zostaje wykonane. W walce 
ranny w nogę zostaje plutonowy Melewski ze Straży Granicznej, który był dowódcą drużyny, ata-
kującej z flanki na pozycję npla, ja z dwiema drużynami atakuję z frontu linię npla. Obsługa moź-
dzierzy skutecznie ostrzeliwała pozycje npla, którą dowodził dowódca placówki Straży Granicznej 
plut. Krężel. W tej akcji podmuch z wybuchu jakiegoś pocisku ogłuszył mnie. Gdy oprzytomniałem 
myślałem, że straciłem wzrok, w oczach, w ustach, uszach miałem pełno ziemi i piasku. Po umyciu 
się w potoku i wypłukaniu oczu przejrzałem, lecz oczy łzawiły i czułem duży ból głowy. Po wyco-
faniu się jego żołnierze zostali zluzowani przez pluton z 2 k. Po rozbiciu oddziału pod Krościen-
kiem, dotarł do Przemyśla, gdzie z powodu jego kłopotów zdrowotnych przyłączono go do taboru  
1 psp. Po osiągnięciu Bolechowa 17 IX został dowódcą plutonu, z którym na rozkaz wyższych 
przełożonych udał się do Doliny. Wobec zbliżania się wojsk sow. doszedł do Wyszkowa, przekro-
czył granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie Gyór, gdzie był leczony okulistycznie. 
Po jego ukończeniu 26 V 1940 wraz z grupą polskich oficerów zbiegł i przez Jugosławie przedostał 
się do Francji. Tu od 1 VI 1940 przebywał w obozie w Carpiagne. Po klęsce alianta ewakuowany 
do Wielkiej Brytanii stacjonując w terminie 21 VI-30 IX 1940 w obozie Crawford. Wcielony do 
3 Brygady Kadrowej, skąd 20 IX 1942 przeniesiono go do 1 Dywizjonu Pociągów Pancernych. 
Stamtąd skierowano go na 8-tygodniowy Oficerski Kurs Pancerny w Szkocji. Następnie 17 VIII 
1943 został wcielony do 1 Dywizji Grenadierów i awansowany do stopnia por. 2 IV 1944 otrzymał 
przeniesienie do Wojskowego Instytutu Psychodemograficznego, skąd oddelegowano go na rocz-
ny kurs psychologii stosowanej na uniwersytecie w Edynburgu. Do kraju powrócił 4 VIII 1947. 
Tu dwa miesiące później podjął pracę w szkole powszechnej w Rzepienniku Biskupim, a od 1 VIII 
1949 był dyrektorem szkoły w Stróżówce, a następnie w Brunarach Wyżnych. Stamtąd też z dniem 
31 VIII 1974 odszedł na emeryturę. W latach 1958-74 był radnym i członkiem Prezydium GRN 
w Śnietnicy. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem 
Zasługi, „Złotą odznaką ZNP” i „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”, oraz „Tarczą Her-
bową Miasta Gorlice”. Zm. 4 I 1987 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, O 174/101; 
tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 170 i t. 6, poz. 735]

ORŁOWSKI STANISŁAW, ur. 16 IV 1916, Siedliska, pow. gorlicki, s. Józefa i Zofii Mo-
tyki; strz., robotnik. Po ukończeniu 6 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w plutonie zwia-
dowców 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front do Krynicy 
jako cyklista. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
IV A Elsterhorst (nr jeńca 7994), skąd 10 IV 1940 przeniesiono go do Stalagu IV B Mühlberg. 
Po powrocie do kraju 20 XI 1945, podjął pracę we własnym gospodarstwie. Począwszy od 1974 
był pracownikiem Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych w Gorlicach, skąd w 1982 odszedł na 
emeryturę. [ZKRPiBWP NS, 166/71]

ORŁOWSKI STANISŁAW, ur. 13 XI 1915, Moszczenica, pow. nowosądecki, s. Francisz-
ka i Marii Ćwik; st. strz., maszynista PKP. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
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rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1938 do służby wojskowej w pluto-
nie kolarzy k. zwiadowców 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na 
front w okolice Grybowa. Podczas walk w Zimnej Wodzie k. Lwowa dostał się 20 IX do niewoli 
niem. Osadzony w Stalagu XIII D Nürnberg, skąd po zwolnieniu 14 II 1940 i uzyskaniu statusu 
robotnika cywilnego wywieziono go do przymusowych prac rolnych, gdzie w 1943 doznał 
złamania obu nóg. Umieszczony w szpitalu, a po wyleczeniu odesłany do uprzednio wyko-
nywanej pracy. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju i zamieszkał w Kudowie prowadząc 
gospodarstwo rolne. Po zawarciu zw. małż. w 1954 z Marią Konstanty, powrócił do rodzinnej 
miejscowości, ze względu na kłopoty zdrowotne ż. Podjął pracę w Sądeckich Zakładach Eks-
ploatacji Kruszywa w Starym Sączu, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Zm. w 1982 i spoczy-
wa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, O 165/239]

ORZEŁ JAN, ur. 13 XII 1911, Bilsko, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Rozalii; strz. rez., 
robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Jakubowicach pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 29 X 1934 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, 
skąd po 6 miesiącach przekazano go do służby granicznej w b. KOP. Po przejściu do rez. 29 X 
1936 pracował w kamieniołomie w Dąbrowej. Zawezwany w 1938 na 7-tygodniowe ćwiczenia 
rezerwy, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Po powrocie zawarł zw. małż.  
i zamieszkał w Klimkówce. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył do miejsca kon-
centracji II b. w Uhryniu. Z chwilą wybuchu wojny przemaszerował z oddziałem do Marcin-
kowic, skąd koleją dojechał do Limanowej, celem obsadzenia odcinka obrony, stamtąd wycofał 
się do Nowego Sącza i dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk w okolicach Łużnej dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Tarnów, skąd miał być wywieziony do 
stalagu. Podczas transportu jeńców, wraz z dwoma kolegami zbiegł z pociągu i powrócił do 
domu. W II 1940 wywieziono go do przymusowych prac w Rzeszy. Po rocznej niewolniczej 
pracy został z niej warunkowo zwolniony. Po wojnie pracował w kamieniołomie Dąbrowa 
jako skalnik, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Zm. 13 VII 1985 i spoczywa na cmentarzu  
w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, O 183/137]

ORZEŁ STANISŁAW, ur. 10 XI 1912, Kamionka Mała, pow. limanowski; st. strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk przekro-
czył granicę węgierską. Internowany, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. W późniejszym 
okresie był żołn. 6 Batalionu Strzelców Karpackich, 3 DSK, 2 Korpusu Polskiego. Poległ 21 XI 
1944 i spoczywa na Cmentarzu Polskim w Bolonii (10-H gr.1). [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 212]

ORZEŁ WALENTY, ur. 12 IV 1911, Jaworzna, pow. limanowski, s. Jana i Wiktorii Olek-
sy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 10 III 1933 do służby wojskowej w 9 ks 2 psp Sanok, 
skąd 14 IX przeniesiono go do plutonu pgaz. Po przejściu do rezerwy z dniem 20 IX 1934, 
powrócił do pracy na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu pgaz w 1 psp, z którym wyruszył 
do miejsca koncentracji w Starym Sączu, a stamtąd w walkach odwrotowych wycofywał na 
wschód. Dostał się 19 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, 
skąd w drodze wymiany jeńców przekazano go w XI 1939 stronie niem. Umieszczony w stala-
gu XIII A Hemer (nr jeńca 29163), przeniesiony do stalagu VI A Hemer, a następnie Stalagu 
VI B Neu-Versen, Po zwolnieniu 30 VIII 1940 i przeniesieniu na status robotnika cywilnego, 
skierowano go do przymusowych robót w pow. Büren. Wolność odzyskał w 1945 w czasie 
ofensywy wojsk amerykańskich. Do kraju powrócił w 1947 i do końca życia zajmował się rol-
nictwem. Zm. 13 VII 1985 i spoczywa na cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, O 129/86; Ksią-
żeczka wojskowa nr C 0763998; baza danych straty.pl]

OSIOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 28 VIII 1899, Nowy Sącz, s. Jana i Wiktorii Sebańcz; 
st. sierż. rez. Ukończył szkołę powszechną i szkołę wydziałową. Jako jej absolwent rozpoczął 
pracę w biurze aprowizacyjnym, równocześnie wstąpił w szeregi POW. Był w niej łącznikiem  
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i kolporterem ulotek i nielegalnych pism. Powołany w XI 1918 do służby wojskowej w 1 psp. Po 
ukończeniu Wojskowej Szkoły dla Podoficerów Rachunkowo-Gospodarczych, od IX 1919 do 
I 1921 pełnił służbę w Komendzie Dworca Dziedzice. Po likwidacji tej placówki powrócił do 
Nowego Sącza i otrzymał przydział do komisji gospodarczej pułku. W tym też czasie uczęsz-
czał na kursy wieczorowe dla podoficerów, odbywające się w II Gimnazjum im. Bolesława 
Chrobrego w Nowym Sączu. Tam też zdobył tzw. małą maturę. Zwolniony ze służby wojskowej 
w 1928 za krytykowanie przewrotu majowego uzupełniał wykształcenie kończąc roczny kurs 
Szkoły Księgowości w Krakowskiej Akademii Handlowej. W 1934 zawarł zw. małż. z nauczy-
cielką Jadwigą Jarzemiszewską. Rok później otrzymał posadę w firmie „Zapory i Roboty Hy-
drauliczne Two Polsko-Francuskie” przy budowie zapory wodnej w Rożnowie. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i mianowany d-cą 2 plut. 3 k. 57 Batalionu Wartowniczego. Podczas walk pod 
Mościskami, został ranny w lewy bok. Umieszczony w tamtejszym szpitalu polowym, gdzie 
usunięto mu odłamki pocisku, po czym powrócił do swojej k. Stacjonując w lesie pod Krakow-
cem zostaliśmy otoczeni przez czołgi nieprzyjacielskie i bombardowani przez ich samoloty. Tam 
też wzięto nas do niewoli, ponieważ dalsza walka z powodu braku amunicji, prowadzona być już 
nie mogła. Osadzony w obozie przejściowym Radymno, a następnie Kraków-Kobierzyn, skąd 
zbiegł, po czym powrócił do domu. W 1940 podczas łapanki został zatrzymany i osadzony  
w nowosądeckim więzieniu. Po kilkudniowym pobycie wraz z grupą innych więźniów prze-
kazano go do firmy „Beton- und Monierbau GmbH” wznoszącej zaporę w Rożnowie, gdzie 
pracował do końca wojny. Po zakończeniu okupacji był zatrudniony w zagospodarowywaniu 
tzw. resztówek, po przeprowadzonej parcelacji. Następnie był pracownikiem spółdzielczości 
wiejskiej. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Medalem Zwy-
cięstwa i Wolności 1945” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz odznakami: 
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Przyjaciel Dziecka”, „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Nowosądeckiego”. Zm. 7 VI 1987 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, 
O 136/106; tamże, Koło Muszyna; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 133; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 132; 
Świadek Wiktora Zehetgrubera Strzeleckiego]

OŚLIZŁO FERDYNAND, ur. 24 IX 1903, Ptaszkowa, pow. nowosądecki; kpr. rez., ko-
lejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Służbę wojskową pełnił prawdopodobnie w 5 pp Legionów Wilno. Zmob. 24 VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Swój udział 
w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd powrócił do domu. W okresie niem okupacji praco-
wał jako dróżnik kolejowy w Kamionce Wielkiej, gdzie też założył rodzinę. Zm. 17 VIII 1979 
i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [Relacja Kazimiery Oślizło na podstawie domowych 
archiwów]

OWSIANKA JÓZEF, ur. 18 III 1908, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Ma-
dziar; plut. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach. Po-
wołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 1 psp, podczas której ukończył 6-miesięczną szkołę 
podoficerską. Do rez. przeszedł 17 V 1931 w stopniu kaprala. Po powrocie do domu przeniósł 
się w 1933 do Krościenka n. Dunajcem, gdzie pracował doraźnie u Jana Rączyńskiego jako 
robotnik. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i po awansie do stopnia plutonowe-
go wyruszył na front jako z-ca d-cy plutonu razem z 2 kckm. Podczas działań wojennych,  
18 IX wobec braku amunicji i łączności, dowodzący oddziałem por. Wrzesiński wydał rozkaz 
przekroczenia granicy państwowej. Internowany prawdopodobnie w węgierskim obozie Ko-
maróm, skąd zbiegł i w 1940 powrócił do domu. Niebawem też podczas rewizji w jego domu 
znaleziono karabin. Zatrzymany przez gestapo pod zarzutem przechowywania broni i osadzo-
ny w nowosądeckim więzieniu. Po dwumiesięcznym śledztwie, wobec braku dostatecznych 
dowodów jego winy, odzyskał wolność, po czym ukrywał się. Po zakończeniu okupacji praco-
wał w GS „SCh”, a od 1956 w Rejonie Dróg Publicznych w Nowym Targu. W 1966 przeszedł do 
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Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Targu, skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Zm. 17 III 1978 
i spoczywa na cmentarzu w Krościenku. [ZKRPiBWP NS, O 144/115; AKZKRP Szczawnica, k. 417-418]

OŻDŻEŃSKI ANTONI, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach 
nadwyżek kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Zm. w X 1973 (?). Innych danych brak. 
[P1P, s. 116]

P

PABIAN JÓZEF, pochodził z pod Tarnowa, zam. Nowy Sącz ul. Nawojowska, ż; strz. 
Żołn. 1 psp, poległ 6 IX 1939 podczas obrony Nowego Sącza i spoczywa w kwaterze Żołnierzy 
Września (kw. 19) na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu: według zeznania Ludwika 
Gwoździa zam. przy ul. Piłsudskiego – jest to Józef Pabian, rodem spod Tarnowa, zam. w Nowym 
Sączu przy ul. Nawojowskiej, żonaty. [APŚM, Liber Mortuorum, poz 190/1939 – cytat w nocie biograficznej;
APNS, Księga cmentarna, s. 179; SGNS, A 335/40; ZKRPiBWP NS, J. Bieniek, Lista....; KŻm, s. 37; Ksp, ŻW, t. 1/2,  
s. 43; P1P, s. 131; KSp, s. 220] 

PABIS JAN, ur. 19 VI 1911, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Michała i Marii Woźniak, ka-
waler; por. rez., pracownik biurowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej w swojej rodzinnej 
miejscowości rozpoczął naukę w gorlickim gimnazjum, którego nie ukończył, bowiem prze-
niósł się do podobnej uczelni w Koluszkach k. Łodzi, gdzie zdał w 1933 maturę. Powołany  
w 1934 do służby wojskowej, którą odbywał w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty. Po powro-
cie do domu został pracownikiem gorlickiego Kopalnictwa Naftowego, po czym w 1936 podjął 
studia na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wy-
ruszył na front jako jej dowódca. Po bitwie pod Krościenkiem i zaginięciu kpt. Czwiertni, został 
7 IX d-cą b. Podczas kolejnych walk pod Samborem poległ, prowadząc do ataku pluton ochot-
ników, w stronę lasu skąd ich oddział był ostrzeliwany przez nacjonalistów ukraińskich. [T. Pabis, 
Moje lata młodości, s. 72-75; H. Malinowski, Powiat gorlicki.., s. 13; Relacja: Romana Hajduka, Franciszka Markowicza]

PABIS STANISŁAW, ur. 12 IV 1922, Szalowa, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Katarzyny 
Krok, ż. Józefa; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał w domu, poma-
gając rodzicom w gospodarstwie. Jako członek WFiPW został powołany w III 1939 na ćwicze-
nia wojskowe do 1 psp, a dwa miesiące później wcielony w szeregi ON. Zmob. 24 IX 1939 do  
4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas walk 
ranny koło Sanoka, odłamkiem granatu, w prawą rękę. Umieszczony w lwowskim szpitalu, 
gdzie dostał się do niewoli sow. Po zwolnieniu powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. 16 IV 1994 i spoczywa na cmentarzu w Szalowej. [ZKRPiBWP NS, P 2/217; ZIW 
Nowy Sącz, Karta inwalidy Gorlice, nr 248; Relacja Stanisława Hajduka i Stanisława Wojtasa]

PABIS WŁADYSŁAW, zam. Libusza; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym Przemyśl, skąd 27 IX zbiegł i powrócił do domu. Innych danych brak. [Świa-
dek Jana Romańczyka]

PABISZ JAN, strz., robotnik. ur. 14 IV 1908, Binarowa, pow. gorlicki, s. Franciszka  
i Marii Lewek. Po skończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk, po rozbiciu oddziału w Starym Samborze, skierował się w stronę granicy węgier-
skiej. Internowany i osadzony w obozie Sárwár. Po ucieczce z obozu powrócił do domu, gdzie 
trudnił się rolnictwem. W II 1946 podjął pracę w firmie „Tramwaje i autobusy miasta Szcze-
cina”, której był pracownikiem do grudnia 1949. Po powrocie do domu został zatrudniony  
w Gorlickich Zakładach Przemysłu Drzewnego, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Zm. 4 XI 
1990 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 298]
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PACH ANDRZEJ, ur. 15 VIII 1907, Słopnice, pow. limanowski, s. Piotra i Katarzyny 
Smagi; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w X 1929 do służby wojskowej w 21 puł Równe, 
którą zakończył w X 1931. W 1935 odbywał 4-tygodniowe ćwiczenia rez. Wcielony w V 1939 
w szeregi ON, gdzie odbył przeszkolenie wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Lima-
nowa”, z którą wyruszył na front pod Tylmanową. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał 
się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł w Puszczy Niepołomickiej. 
Przez całe życie pracował w rolnictwie. Zm. 19 X 1990 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. 
[ZKRPiBWP NS, P 4/479; Książeczka wojskowa nr A 125280]

PACH STEFAN, ur. 24 V 1897, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Zofii, ż. Karolina; st. sierż. 
Jako 16-letni chłopiec należał do sądeckich Drużyn Sokolich, a następnie do Polowych 
Drużyn Sokolich. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do II Brygady Legionów Polskich,  
w szeregach której walczył na froncie rosyjskim. Po kryzysie przysięgowym wcielony do 10 pp 
armii austriackiej i wysłany na front włoski. Tam też na rzeką Piavą zastał go koniec wojny. Po 
powrocie do kraju, w XI 1918 wstąpił do 1 psp, gdzie był szefem k. i I b. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W 1935 uległ wypadkowi, w którym otrzymał postrzał w głowę. W wy-
niku trwałego inwalidztwa przeszedł do rez. W VIII 1939 ochotniczo powrócił do służby woj-
skowej, pełniąc służbę szefa b. wartowniczego, z którym też wyruszył na front. Wespół z Janem 
Lewińskim, po rozbiciu oddziału pod Libuszą wycofał się do Lwowa. Tam otrzymał przydział 
do 12 DP, broniąćej miasta. Po kapitulacji powrócił do domu. Tu podjął pracę w Ubezpieczal-
ni Społecznej. Niebawem też związał się z podziemiem i jako doświadczony żołn. rozpoczął 
zakładanie komórek wojskowych na terenie Gorzkowa i Grybowa. Zdekonspirowany w 1941 
uniknął aresztowania, po czym ukrywał się do końca wojny. Odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari i Krzyżem Walecznych. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 136; Relacja Jana Lewińskiego]

PACHOLARZ WŁADYSŁAW, ur. 16 III 1914, Mogilno pow. nowosądecki, s. Leopolda 
i Marii Kociołek; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie 
której wybuchła wojna. W czasie walk dostał się w Libuszy do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym celem wywiezienia do Rzeszy. Podczas transportu jeńców do stalagu zbiegł 
i powrócił do Krasnego Potockiego. W okresie okupacji pracował w klęczańskich kamienio-
łomach. Po wojnie został strażakiem w nowosądeckiej Zawodowej Straży Pożarnej. W 1948 
przeszedł do Zakładów Mięsnych „Rzeźnia”, skąd w 1976 odszedł na emeryturę. Odznaczony 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, KM, Wniosek odznaczeniowy]

PACHOŃ MARIAN, ur. 13 I 1898, Nowy Sącz, s. Franciszka i Marii; kpt. służby stałej. 
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnej i Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Starym 
Sączu został wcielony do armii austriackiej. Jednak ze względu na stan zdrowia nie brał udział 
w walkach frontowych. W XI 1918 wstąpił ochotniczo w stopniu plutonowego z cenzusem do 
1 psp i został odkomenderowany do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu. Po 
mianowaniu go w 1919 ppor. służby administracyjnej, otrzymał skierowanie do PKU w Lima-
nowej. Tam też w XII 1922 został por. służby stałej. W VI 1926 przeniesiono go do Powiatowej 
Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, a rok później do podobnej placówki w Nowym Sączu. 
Wówczas też zawarł zw. małż. z Emilią Grzegorczyk. W 1931 został przeniesiony służbowo 
do 1 psp na praktykę intendencką, gdzie po zdaniu egzaminów, mianowano go oficerem go-
spodarczym, z jednoczesnym przeniesieniem do korpusu oficerów intendentury. W III 1939 
awansował do stopnia kpt. Z chwilą wybuchu wojny otrzymał przydział mob. do OZ 21 DPG 
w Brzeżanach na stanowisko szefa intendentury. Po przybyciu na miejsce i parodniowym tam 
pobycie, zgodnie z rozkazem wyruszył w kierunku granicy rumuńskiej. Po jej przekroczeniu 
został internowany i osadzony w obozie oficerskim. W dniu 1 II 1941 pod pozorem ewakuacji
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obozu wywieziono go do nadgranicznej węgierskiej stacji kolejowej i tam przekazano niem. 
Umieszczony w oflagu VI B Dössel (nr jeńca 5082), gdzie 1 IV 1945 odzyskał wolność w wy-
niku ofensywy wojsk amerykańskich. Do Nowego Sącza powrócił 9 XI 1945 i podjął pracę 
w tutejszych Krakowskich Zakładach Przetwórstwa Owocowego. Stąd też po zawale mięśnia 
sercowego odszedł w VIII 1964 na emeryturę. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz 
pamiątkowymi medalami wojskowymi. Zm. 2 II 1977 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 4/55; P1P, s. 116]

PACHUT LUDWIK, ur. 26 V 1914 Słopnice, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny Forek; 
kpr. rez., cieśla. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, skąd 11 X 1937 skie-
rowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu st. strz. otrzymał 2 III 1938 
przydział do 4 ks, na stanowisko podoficera broni. Tam też w IV 1938 awansował na kaprala, 
a 20 IX 1938 odszedł do rez. Zmob. 23 VIII 1939 do 1 ks w macierzystej jednostce, z którą 
wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk pod Brzuchowicami, ranny dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w lwowskim szpitalu, skąd z końcem XI powrócił do domu. Tu pracował 
w gospodarstwie rolnym swojej matki. Wiosną 1942 wstąpił do AK z przydziałem do placówki 
„Kuźnia”, gdzie nosił pseud. „Przybyło”. Po zakończeniu wojny zawarł zw. małż. i zaczął gospo-
darować wspólnie z żoną. W 1960 wyjechał do Poznania, gdzie był cieślą w Wielkopolskich 
Zakładach Mechanizacji i Budownictwa. W 1970 przeniósł się do Oświęcimia i tam pracował 
w podobnym charakterze w przedsiębiorstwie budowlanym. Zm. 16 III 1996 i spoczywa na 
cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, P 20/704; Książeczka wojskowa nr C 0762883]

PACYGA JÓZEF, ur. 22 V 1913 Krempachy, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Anny Budz; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, którą 
zakończył we IX 1936. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do obrony przeciwlotniczej 
Nowego Sącza. W czasie walk o to miasto, dostał się 6 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch, skąd 21 XII 1939 ze względów zdrowotnych został zwolniony, po 
czym powrócił do domu. W 1941 zawarł zw. małż. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 
15 IV 1989 i spoczywa na cmentarzu w Białce Tatrzańskiej. [ZKRPiBWP NS, P 806/490]

PACYGA WALENTY, ur. 10 II 1912, Krempachy, pow. nowotarski, s. Pawła i Elżbiety 
Pietraszek; strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd we 
IX 1936 odszedł do rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 kckm 1 psp z którą wyruszył na front. Podczas 
działań wojennych dostał się w Sądowej Wiszni do niewoli niem. W czasie przeprowadzania 
jeńców do obozu zbiegł i powrócił do domu. W VI 1946 został ranny w obie nogi, podczas 
starcia z oddziałem Józefa Kurasia „Ognia”, w obronie GS w Krempachach. Odwieziony do no-
wotarskiego szpitala, gdzie przebywał przez 5 tygodni. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. 22 XI 1990 i spoczywa na cmentarzu w Krempachach. [ZKRPiBWP NS, P 752/489]

PADOŁ JÓZEF, ur. 16 V 1920, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Jana i Zofii Leśniak; strz. 
rez., kierowca. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Szkole Zawodowej. 
Jako członek WFiPW zmob. 26 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył 
na front do Małastowa. W czasie działań wojennych w nieznanych okolicznościach przekro-
czył 20 IX granicę węgierską. Internowany w obozie w Bűk, a następnie Sárvár, skąd 12 VIII 
1940 zabrano go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Tam pracował w rolnictwie, a następnie  
3 miesiące później przewieziono go do Krakowa, gdzie odzyskał wolność. Począwszy od  
1 II 1941 był zatrudniony w urzędzie Pocztowym Gorlice. Po wojnie w MO, od 30 IV 1945 
do 21 VII 1945. W okresie od 9 IV 1948 do 28 III 1963 pracował w urzędzie pocztowym jako 
listonosz, a następnie do 15 IX 1970 w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łącz-
ności jako kierowca. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 4 V 1991  
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i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, P 31/506; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, 
t. 3, poz. 337]

PADULA JAN, ur. 21 IV 1910, Roztoka Ryterska, pow. nowosądecki, s. Jana i Kunegun-
dy Dziedzina; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły ludowej, pozostawał przy rodzi-
cach. Począwszy od 12 roku życia pracował jako robotnik w lasach hr. Stadnickiego. Powołany  
3 IV 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w X 1937. Po przejściu do rez. po-
wrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zawezwany w VI 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe, które odbywał w sądeckim pułku. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
501 k. asystencyjnej 55 B. Asystencyjnego, z którą wyruszył na front do Krakowa. W dniu 1 IX 
1939 nadleciały samoloty niemieckie na czas rano. Gdy powiedziałem majorowi, że były to sa-
moloty niemieckie to mnie obrugał, że to nieprawda i tylko one straszą. Gdy nadleciało więcej sa-
molotów to zabraliśmy bron, amunicję, tak, że ledwo myśmy mogli nieść i z Krakowa wyszliśmy. 
Po 2 dniach rozpoczęło się wycofywanie. Po kilkunastu dniach walki znaleźliśmy się w okolicach 
Lwowa. Tam stoczyliśmy z Niemcami krwawe walki. W czasie jednej z nich zostałem ogłuszony  
i przysypany ziemią, ponieważ obok mnie uderzyła bomba. Po ocudzeniu się było już cicho, słoń-
ce zachodziło, a na polu kolo mnie pełno trupów. Z tego miejsca udałem się do pobliskiej wioski, 
gdzie spotkałem 2 moich kolegów: Stanisława Toczka i Franciszka Maciaka. W następnym dniu 
Niemcy zabrali nas do niewoli i przeprowadzili pieszo do Krakowa, gdzie w głodzie nocowałem 
pod gołym niebem. Stamtąd uciekliśmy we czterech do Wieliczki, lecz gestapo nas złapało i odsta-
wiło powrotem do obozu. Po ponownej ucieczce z obozu z końcem X 1939 powrócił do domu. 
Tu podjął pracę w lesie. Po zakończeniu okupacji objął połemkowskie gospodarstwo w Miliku. 
W latach 1949-1957 pracował w Nadleśnictwie Rytro jako drwal, a następnie w Krakowskim 
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych budując drogę Żegiestów–Muszyna. Stamtąd też w 1966 
odszedł na rentę. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Miliku. [ZKRPiBWP NS, P 699/381; tamże, Koło Muszyna]

PAGACZ, imię nieznane, ppor. rez. Żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych poległ  
w rejonie Birczy. Innych danych brak. [Winiarski, Historia jednego miesiąca, „Dunajec”; Relacja Władysława 
Gacka]

PAJDA ANTONI, ur. 1 XII 1912, Lanckorona, pow. wadowicki, s. Eliasza i Marii Łaboś; 
strz. rez. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w Nowym Targu, a dokończył po przeniesie-
niu się do Nowego Sącza. Następnie podjął praktykę piekarską w firmie Józefa Pawlikowskie-
go, równocześnie kształcąc się w szkole zawodowej. Po jej ukończeniu pracował w wyuczonym 
zawodzie w Limanowej. Powołany 10 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
5 IX 1937. Zmob. 15 VIII 1939 do macierzystej jednostki, gdzie był łącznikiem pułkowym. 
Następnie 4 IX odjechał transportem kolejowym do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stamtąd na 
rozkaz dowództwa wyruszył do Stanisławowa. W czasie przemarszu, dostał się niewoli sow. 
Osadzony w obozie za Kijowem, skąd 10 XI 1939 przewieziono go do Chełma, gdzie w drodze 
wymiany jeńców przekazano stronie niem. W czasie transportu do stalagu zbiegł i powrócił 
do domu. Podczas okupacji pracował w swoim zawodzie. Po wojnie odbudowywał zniszczone 
mosty kolejowe, a następnie został pracownikiem Spółdzielni „Zgoda”. Po przejściu do PSS był 
kierownikiem piekarni, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, oraz odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Zm. 22 IX 1989 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 597/447]

PAJDZIK FRANCISZEK, ur. 17 III 1915, Mszana Górna, pow. limanowski, s. Wojciecha 
i Wiktorii Kowalczyk; kpr., kamieniarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę 
w Zarządzie Wodnym Nowy Sącz, Kierownictwo Robót w Mszanie Dolnej. 22 II 1938 zawarł 
zw. małż. z Wiktorią Wojtyczką. 29 III został powołany do służby wojskowej w 2 k. 1 psp,  
z nią brał udział w operacji „Zaolzie”. Skierowany w XI 1938 do szkoły podoficerskiej przy 
4 psp Cieszyn stacjonującej w Trzyńcu na Zaolziu. Po jej ukończeniu w III 1939 w stopniu st. 
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strz. powrócił do 1 psp i został instruktorem w 1 ks. W ramach działań mob., 24 VIII 1939 
wraz ze swoim plutonem wyruszył pod Grybów, gdzie budował umocnienia polowe. W czasie 
walk pod Przemyślem w lesie zostaliśmy zbombardowani i w drugim dniu dostałem się do nie-
woli niemieckiej, a było to 16 IX. Tydzień później podczas przygotowań do transportu zbiegł 
wraz z żołnierzem z Nowego Sącza, Florkiem. Po powrocie do domu pracował w rolnictwie,  
a od 1942 w Zarządzie Wodnym Nowy Targ. W tym okresie był zatrudniony przy regulacji 
Dunajca w Łopusznej jako murarz-kamieniarz. Wtedy też wstąpił do AK, gdzie był łączni-
kiem, oraz kolporterem prasy podziemnej. Po wojnie znalazł się w MO, skąd w 1953 przeszedł 
do Rejonu Dróg Wodnych Kraków na stanowisko kamieniarza. W 1960 odszedł na rentę in-
walidzką. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II kwartale 1997 
i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, P 37/759]

PAJDZIK JÓZEF, strz. rez., rolnik. ur. 24 II 1912, Lubomierz, pow. Nowotarski, s. An-
drzeja i Franciszki Skołbon. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Od 10. roku życia służył  
u zamożnych gospodarzy. W wieku 19 lat wstąpił do SL, stając się z biegiem lat jego aktyw-
nym członkiem; był aresztowany w 1933. Powołany 8 IV 1935 do służby wojskowej w 7 ks  
4 psp Cieszyn, którą ukończył we IX 1936. Zmob. 22 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na 
front. Podczas walk o Lwów, dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Przemyśl, skąd wraz z grupką 12 jeńców zbiegł nocą i powrócił do domu. Zaprzysiężony  
1 II 1942 do AK przez Sebastiana Pajdzika, woził żywność oddziałom leśnym, pod pseud. 
„Krogulec” lub „Jastrząb”. Przez całe życie był rolnikiem. Odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi. Zm. w IV kwartale 2001 i spoczywa na cmentarzu w Lubomierzu. [ZKRPiBWP NS, P 35/925; 
Książeczka wojskowa nr C 0760268]

PAJOR DOMINIK, ur. 17 VII 1915, Sechna, pow. limanowski, s. Michała i Marii Augu-
styn; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 21 III 1938 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, podczas 
której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w okolice Wysowej. Podczas walk 
w Mościskach, dostał się 22 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, 
skąd 22 X 1939 jako rolnik, został zwolniony. Zaprzysiężony w V 1942 przez Piotra Filipka do 
BCh, gdzie służył pod pseud. „Jawor” jako d-ca drużyny. Brał m. in. udział w walce stoczonej  
2 VIII 1944 w Laskowej. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Okresowo pracował również 
w transporcie w Katowicach, Częstochowie i Jaworznie. Zm. 13 VI 1999. [ZKRPiBWP NS, P 39/830; 
Książeczka wojskowa nr C 0763628]

PAJOR STANISŁAW, zam. Biegonice; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Lima-
nowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Jego wrześniowy 
szlak jest nieznany. Rozstrzelany przez Niemców 27 VI 1940 w lesie na Wysokiem (Trzetrzewi-
nie). Ekshumowany 9 XII 1956 do mogiły zbiorowej w alei zasłużonych na starym cmentarzu  
w Nowym Sączu. Uwieczniony na pamiątkowej tablicy na starym cmentarzu oraz w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach. Także w tej dzielnicy jest ulica „por. Stani-
sława Pajora”. [Relacja Józefa Dziedziny, Eugeniusza Kądziołki i Eugeniusza Szewczyka]

PAJOR SZYMON, ur. 28 II 1909, Łososina Dolna, pow. nowosądecki, s. Piotra i Ma-
rii Szkarłat; strz. rez., kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum  
w Nowym Sączu, którego nie ukończył. Powołany 10 IV 1931 do służby wojskowej w 3 kckm 
2 psp Sanok jako celowniczy, po czym od 1 III 1932 był rusznikarzem. Stamtąd też 15 IX 1932 
odszedł do rez. i rozpoczął naukę kowalstwa. Po zakończeniu terminowania pracował od 1928 
przez dwa lata w Walcowni Metalu w Dziedzicach, zaś od 1936 przy budowie zapory w Rożno-
wie. Zawezwany 1 VII 1939 na ćwiczenia rez. do 2 kckm 1 psp, które zakończył z początkiem 
VIII. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu ckm 156 rez. pp, po czym 2 IX  
z Biegonic wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk dostał się 5 IX do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Wieliczka, a następnie Kraków-Kobierzyn, skąd 20 XI 1939 zo-
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stał zwolniony z powodu choroby. Po powrocie z niewoli zamieszkał w Witowicach Górnych, 
pracując jako kowal, a następnie ponownie zatrudnił się przy budowie zapory rożnowskiej.  
W II kwartale 1943 wstąpił do AK, gdzie pod pseud. „Bober” szkolił żołn. podziemia. W 1947 
zatrudnił się w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1960 odszedł na rentę in-
walidzką. Zm. 11 XI 1979 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP 
NS, P 204/78; Książeczka wojskowa nr C O768261]

PALAC STANISŁAW, ur. 5 VIII 1916, Konina, pow. limanowski, s. Marcina i Reginy 
Lupa; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 21 III 1939 do służby wojskowej w 1 k. 1 psp. Prze-
niesiony 25 VIII 1939 do 6 ks, po wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk o Lwów 
dostał się 18 IX do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł 18 XI 1939, po 
czym powrócił do domu. W 1943 po zaprzysiężeniu przez Franciszka Palaca wstąpił w szeregi 
BCh, gdzie pod pseud. „Mruk”, był odpowiedzialny za dowóz żywności oddziałom leśnym  
w Gorcach. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 2 III 1980 i spoczywa na cmentarzu  
w Koninie. [ZKRPiBWP NS, P 141/115]

PALEJ FERDYNAND, ur. 6 VIII 1907, Brzesko; strz. rez. Do Muszyny przyjechał w la-
tach trzydziestych. Pracował w „Sokole”, był również członkiem miejscowej OSP. Powołany  
w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Po 
powrocie z wojny, w okresie okupacji udzielał się w OSP. Został prezesem OSP w Muszynie  
w 1945, funkcję tę sprawował do 1980. Był także komendantem gminnym OSP. Zm. 31 III 
1979. [SGM, Zg 33/47; Relacje członków OSP; B. Rucka, Druhowie strażacy w Muszynie, „Almanach Muszyny” 1993, 
s. 25–26; M.Małecka-Myślik, Pan Ferdynand, „Almanach Muszyny” 1996, s. 72]

PALKA JÓZEF, ur. 1 XII 1912, Ostrava (Czechy), s. Jana i Kunegundy Malec; st. strz. rez., 
rolnik. Naukę rozpoczął w szkole polskiej w Ostravie. W 1920 jego rodzina została wydalona 
z Czechosłowacji, ponieważ ojciec nie chciał przyjąć obywatelstwa czeskiego. Po przybyciu do 
Polski mieszkali w obozie dla uchodźców w Oświęcimiu. Stamtąd zabrał ich właściciel lasów 
i tartaku parowego w Dobrej Fryderyk Pordes, dając ojcu pracę u siebie. W wieku 15 lat Józef 
został zatrudniony w tartaku, gdzie pracował do chwili jego bankructwa w 1933. Powołany 
15 XI 1934 do służby wojskowej w plutonie zwiadu konnego 5 szwadronu 21 pal Bielsko-Lip-
nik. Przeniesiony 15 XI 1934 do plutonu zwiadu konnego w 3 psp Bielsko, skąd 22 IV 1936 
odszedł do rez. i rozpoczął pracę w tartaku Findera. Zawezwany w jesieni na 3-miesięczne 
ćwiczenia do 1 psp, podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 25 VIII 1939 
do 3 k. bON „Limanowa” z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk  
w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd po dwudniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w tar-
taku, a w 1943 zawarł zw. małż. Po wojnie wstąpił w II 1945 do Służby Ochrony Kolei. Począw-
szy od 1954 był pracownikiem stolarni w Dobrej. Tam też w 1971 uległ wypadkowi, po czym 
odszedł na rentę inwalidzką. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
9 V 1992 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, P 614/556]

PALUCH JAKUB, ur. 12 VII 1909, Krempachy, pow. nowotarski, s. Jakuba i Marii Sur-
my; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W 1928 wstąpił w szeregi OSP. Powołany w X 1929 do służby 
wojskowej w 2 psp Sanok, skąd następnie skierowano go 30 IV 1930 do służby granicznej  
w 26 b. KOP „Żytyń”. Po przejściu do rez. w X 1931 powrócił do rolnictwa. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 psp i wcielony do plutonu przeciwpożarowego Komendy Obrony Miasta Nowego Sącza, 
wzmacniającego tutejszą straż zawodową. Podczas walk w Libuszy dostał się 8 IX do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd jako „spiszaka”, przewieziono go 
20 XII 1939 do Bratysławy, a następnie Rožemberku, gdzie odzyskał wolność. Tak w okresie 
okupacji jak i w latach późniejszych trudnił się rolnictwem. W 1947 został wybrany sołtysem 
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swojej miejscowości, którą to funkcję sprawował do 1978. Był również wieloletnim naczel-
nikiem OSP. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” i „Medalem 30-lecia Polski Ludowej”. Zm. 25 IX 1994 i spoczywa na 
cmentarzu w Krempachach. [ZKRPiBWP NS, P 585/630; Świadek Józefa Pacygi]

PALUCH JAN, ur. 21 XII 1912, Tarnów, s. Michała i Karoliny Ćwik; por. służby stałej. 
Maturę złożył w 1933 w ośmioklasowym Gimnazjum Humanistycznym im. A. Mickiewicza 
w Tarnowie, po czym wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Po 
jej ukończeniu w 1935 w stopniu ppor. otrzymał na własną prośbę przydział do 1 psp, gdzie 
17 X został d-cą samodzielnego plutonu zwiadowców. W pierwszych latach służby zdobył 
uprawnienia pilota szybowcowego i odznakę strzelecką. Był członkiem Polskiego Związku 
Narciarskiego i Związku Narciarstwa Górskiego. W składzie 1 psp uczestniczył na przełomie 
1938/1939 r. w operacji przywrócenia Polsce Zaolzia, Spisza i Orawy. W III 1939 mianowany 
por. W VIII 1939 został d-cą k. zwiadowców. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front do 
Uścia Ruskiego. Przebieg jego wrześniowych walk scharakteryzował kpt. Świerczewski. Jako 
dowódca k. zwiadu wyróżnił się w czasie: 

- obrony przeprawy na rzece San w dniu 10 IX pod Jabłonicą Ruską,
- w miejscowości Gdyczyna ubezpieczał skrzydła b.; zadanie wykonał bez strat,
- podczas natarcia w miejscowości Bircza w dniu 12 IX. ubezpieczał wiszące płd skrzydło b.; 

zadanie wykonał z małymi stratami w ludziach,
- w czasie obrony przejściowej w dniu 17 IX na płd. skraju Lasów Janowskich wzg. 336 Kostyn-
- Gajówka (?) na północ od Woli Dobrostańskiej ubezpieczał skrzydła b. i tyły. Zadanie to 

wykonał z małymi stratami. 
- podczas natarcia w dniu 18 IX na miejscowość Rzęsna Ruska i Rzęsna Polska ubezpieczał 

skrzydła i tyły b.; zadanie wykonał z małymi stratami. 
Tam też 19 IX dostał się do niewoli niem. Osadzony w oflagu II B Arnswalde (nr jeńca. 

610), a następnie w oflagu II D Gross Born. W obozach był d-cą konspiracyjnego plutonu 
samoobrony. W XI 1944 wskutek zdrady, został wraz z grupą zdekonspirowanych oficerów 
przeniesiony do oflagu X C Lubeka. Tam też rozstrzelano dowódcę tego spisku płk dypl. 
Morawskiego. W I 1945 po 6-tygodniowym, 700- kilometrowym marszu ewakuacyjnym 
pod alianckimi bombami dotarł przez Pomorze i Meklemburgię do Lubeki (Mirlager X C).  
2 V 1945 został oswobodzony z niewoli przez pododdziały armii brytyjskiej. W obozie by-
łych jeńców polskich PSZ w Dissau koło Lubeki pełnił funkcję d-cy plutonu oficerskiego. 
Do kraju powrócił 22 XI 1945 i podjął pracę w Oddziale Narodowego Banku Polskiego 
w Płocku jako księgowy. W tym tez czasie zawarł zw. małż. z Heleną Zacharą. Następnie 
przeniesiono go do podobnej jednostki w Nowym Sączu, a następnie Krynicy. Oddelego-
wany do Lublina, później do Biłgoraja, gdzie założył Odział NBP, którym kierował przez  
3 lata. Powrócił w 1954 do Nowego Sącza, wobec szykan kierownictwa NBP w stosunku do 
przedwojennych oficerów, w 1954 podjął pracę w Klęczańskich Kamieniołomach Drogo-
wych, działając na różnych kierowniczych stanowiskach do 1978. Społecznie zajmował się 
działalnością kulturalno-oświatową. Opiekował się zakładowym domem kultury, bibliote-
ką i zespołem muzycznym „Skalni”. Prowadził wycieczki turystyczne, organizował wyjazdy 
do kin, teatrów, na spotkania z twórcami kultury, wygłaszał prelekcje. W 1976, za namową 
kolegów, wstąpił do ZBOWiD, a tam był członkiem komisji historycznej oddziału nowosą-
deckiego tej organizacji. Był działaczem PTTK, przewodnikiem turystycznym, a także auto-
rem historii 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”, „Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza” i odznaką „Za Zasługi dla 
Województwa Nowosądeckiego”, a także odznaczeniami turystycznymi i resortowymi. Zm. 
16 VII 1982 w Nowym Sączu i spoczywa na miejscowym cmentarzu komunalnym. [ZKRPi-
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BWP NS, P 69/195; KSp, s. 200; J. Paluch, Kompania zwiadowców 1 pułku strzelców podhalańskich w wojnie 1939 r., 
„Rocznik Sądecki”, t. 42, Nowy Sącz 2014, s. 120-122]

PALUCH JAN, ur. 15 VII 1909, Krempachy, pow. nowotarski, s. Jana i Anny Bizun; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1931-1932 w 4 psp Cieszyn, w czasie któ-
rej ukończył szkołę podoficerską. W 1936 odbywał 6-tygodniowe przeszkolenie rez. w 1 psp. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, po czym przekazano go do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Krakowa. Pod Szczyrzycem doszło do walki na bagnety. W wyniku tego starcia 
oddział został rozbity, a pozostali przy życiu żołn., na rozkaz dowódcy powrócili do domu. 
Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
[ZKRPiBWP NS, Pn 46]

PALUCH STANISŁAW, ur. w 1914, Łazy Biegonicke, pow. nowosądecki i tam zamiesz-
kały pod nr 14, s. Wojciecha i Marii Hedwig; strz. rez. W 1 psp od 1938, z którym wyruszył na 
front. Jego późniejsze losy są nieznane. [SGSS A 127/38]

PALUCH WALENTY, ur. 1 II 1913, Krempachy, pow. nowotarski, s. Jakuba i Marii Sur-
ma; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 11 III 1936 do służby wojskowej w plutonie łączności 
2 psp Sanok, którą zakończył 11 VIII 1937. Zawezwany w jesieni 1938 w szeregi 1 psp, brał 
udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z któ-
rym wyruszył na front do Krakowa, a stamtąd w kierunku południowym. W czasie marszu  
w miejscowości Szczyrzyc zostaliśmy 6 IX otoczeni przez Niemców. Dowódca batalionu oświad-
czył, że teraz każdy działa na własną rękę. W związku z tym 8 IX powróciłem do domu. Przez 
cały okres okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończeniu został bufetowym w GS „SCh”, 
skąd w 1977 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 8 VII 1999 i spoczywa na cmentarzu w Krem-
pachach. [ZKRPiBWP NS, P 630/840]

PAŁACH STEFAN, zamieszkały w Krakowie; plut. pchor. We IX 1939 wyruszył na front 
jako zastępca d-cy plutonu w 3 kckm 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Józefa Nowaka]

PAŁKA FRANCISZEK, ur. 25 VI 1904, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Szymona i Anny; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym wyruszył na front pod 
Tylmanową. W czasie walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. W czasie przeprowa-
dzania jeńców do obozu zbiegł i powrócił do domu. Zm. 3 III 1945. [ZKRPiBWP NS, P 39/7]

PAŁKA GUSTAW, plut. rez. We IX 1939 dowódca drużyny gospodarczej i kucharz  
w bON „Limanowa”. [KSp, s. 200]

PAŁKA JÓZEF, ur. 1 III 1906, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Walentego i Anny Żak; 
strz. rez., bednarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1929 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd 
po 6 miesiącach przeniesiony do 3 k. granicznej „Kalety” b. KOP „Sejny”. Stamtąd też 13 III 
1931 przeszedł do rez. i pracował w budownictwie. Zmob. 26 VIII 1939 do bON „Limanowa”, 
z którym wyruszył na front w stronę Krościenka n. Dunajcem. Podczas walk dostał się 14 IX 
pod Przemyślem, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd 11 X 1939 
zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował przymusowo w lesie. Po jej zakoń-
czeniu znalazł zatrudnienie jako bednarz w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego  
w Łososinie Górnej. Stamtąd też w 1971 odszedł na emeryturę. Zm. 16 XI 1991 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, P 735/526]

PAŁKA TOMASZ, ur. 25 VII 1901, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Michała i Marii Bed-
narczyk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy matce, któ-
rej pomagał w gospodarstwie. Powołany 3 II 1920 do służby wojskowej w 49 Huculskim pp,  
w szeregach którego 3 VI 1920 wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką, brał udział w wyprawie 
kijowskiej. 14 VII 1920 został raniony w prawą rękę. Umieszczony w szpitalu w Jarosławiu, 
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który opuścił 3 VIII 1920, powracając do domu. Ponownie powołany w szeregi wojska w 1924 
tym razem do 4 pp Legionów w Kielcach, skąd 12 XII 1924 został zwolniony. Po przejściu 
do rez. powrócił do pracy na roli. Zawezwany w 1929 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, 
które odbywał w 6 ks 1 psp. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, gdzie przeszedł przeszkolenie 
wojskowe. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kie-
runku Tylmanowej. Tam 4 IX w czasie podchodzenia pod pozycje nieprzyjacielskie, wpadł  
w zasadzkę i dostał się do niewoli niem. Przewieziony do Szczawnicy, skąd przetransportowa-
no go na Słowację, a następnie do stalagu XII B Frankenthal. Podczas pobytu w niewoli zm. 
mu ż. Wolność odzyskał 5 V 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, po czym w VII 
1946 powrócił do kraju. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odznaczony medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 V 1994 i spoczywa na cmentarzu w Starej Wsi. [ZKRPi-
BWP NS, P 76/611; Świadek Jakuba Twaroga; baza danych straty.pl podaje obóz jeniecki XIII A Bad Sulzbach, skąd 
miał być zwolniony w 1941]

PAŁUBIAK JAN, ur. 26 V 1901, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anny Stec; 
plut. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany w 1920 do służby wojskowej w 8 pp 
Legionów Lublin, w czasie której brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł 
w 1922. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Podczas działań wojennych, po rozbiciu oddziału w Krośnie odesła-
ny został do punktu zbornego Żółkiew, skąd skierowano go do obrony Lwowa okrążonego 
przez Niemców pierścieniem. W czasie walk został ranny w rękę i nogę. Umieszczony w szpitalu  
w Dublanach, a następnie we Lwowie, gdzie dostał się do niewoli sow. Po odzyskaniu wolności 
skierował się w stronę domu. Zatrzymany w czasie drogi przez niemiecki patrol i osadzony 
w krakowskim szpitalu, który opuścił 25 X 1939. Podczas wywózki jeńców do Rzeszy, zbiegł 
z transportu w Zabierzowie i powrócił do Ptaszkowej. Tu został członkiem trójki politycznej 
BCh przybierając pseud. „Topór”. Po wojnie był wójtem gminy Grybów, a następnie pracował 
w Spółdzielni Ogrodniczo-Warzywnej w Nowym Sączu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, oraz „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 6 II 1983 i spo-
czywa na cmentarzu w Ptaszkowej. [ZKRPiBWP NS, P 77/214; APK, PCK 19, Lista..., szpital Kraków, poz. 
538; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 149; Świadek Władysława Ogorzałka, Władysława Tokarza; Relacja Stanisła-
wa Oleksińskiego]

PAŁUBIAK WOJCIECH, ur. 1 VI 1911, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Szymona  
i Marty Stelmach, zam. Kamionka Wielka 21; strz. rez., murarz. Służbę wojskową pełnił  
w latach 1932-1933 w 85 pp Strzelców Wileńskich Nowa Wilejka. Zmob. w VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę jako kucharz. Jego dalsze 
losy są nieznane. [SPNS, Ko 95/57; Relacja Stanisława Oleksińskiego]

PANCERZ IZYDOR, ur. 26 II 1914, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Apolonii; kpr. rez. 
Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 10 IV 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 8 X 1937. Po 
przejściu do rez. zawarł zw. małż. i wraz z żoną samodzielnie prowadzili gospodarstwo. Zawe-
zwany w jesieni 1938 na 3-miesięczne ćwiczenia rez. w macierzystym pułku, w czasie, których 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 10 VIII 1939 do 8 k. 1 psp, z którą wyruszył na front 
do Wysowej. Podczas walk przekroczył 18 IX granicę państwową. Internowany na Węgrzech, 
skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w kamieniołomach w Przydo-
nicy. Wiosną 1943 wstąpił do BCh, gdzie służył pod pseud. „Buk”. W wyniku zdrady 14 VII 
1943 jego obradującą „trójkę” otoczyło w domu gestapo. Wywiązała się walka, w czasie której 
jeden z nich poległ, zaś pozostałej dwójce udało się zbiec. Odtąd ukrywał się do końca wojny. 
Po wojnie utrzymywał się z pracy na roli. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Partyzanckim, oraz „Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza”. Zm. 3 V 1987 i spoczywa na 
cmentarzu w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, P 83/354; APNS, Lista PCK]
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PANCERZ KAZIMIERZ, ur. 3 III 1914, Olszyny, pow. tarnowski, s. Jana i Małgorzaty, 
zam. Nowy Sącz ul. Młyńska 20, ż; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, 
AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1267]

PANCERZ STANISŁAW, ur. 12 II 1912, Jelna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Katarzyny 
Zięciny, ż; strz. rez., rolnik. Służbę wojskowa pełnił od 1 X 1933 do 1 X 1934 w 3 k. 2 psp Sa-
nok. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Po kapitulacji pod Lwowem, 
przekroczył granicę węgierską. Po niespełna miesięcznym internowaniu zbiegł i skierował się 
ku domowi. Zatrzymany w drodze powrotnej przez Niemców i włączony do kolumny jeńców 
prowadzonych do obozu przejściowego, zbiegł w Rymanowie, po czym powrócił do domu.  
W dniu 5 IV 1944 został zaprzysiężony do BCh i przydzielony do placówki w Lipiu, gdzie dzia-
łał pod pseud. „Jastrząb”. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany z dniem 14 II 2001 
do stopnia ppor. rez. [ZKRPiBWP NS, P 598]

PANEK PIOTR, ur. 10 I 1913, Rozdziele k. Krygu, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Marii; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd po 6 mie-
siącach skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu uczestniczył w XII 1937  
w 6-tygodniowym kursie narciarskim w Nowym Targu. Do rez. przeszedł we IX 1927, po czym 
pracował w rolnictwie. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na 
front. Jednak jego wrześniowy szlak jest nieznany. Aresztowany w 1940 w Baligrodzie, z bliżej 
nieznanych powodów i wywieziony do Sanoka. Następnie przebywał w tarnowskim więzieniu. 
Po odzyskaniu wolności powrócił do pracy na roli. W dniu 2 IV 1945 został wcielony w sze-
regi 125 pp Armii Czerwonej z przydziałem do k. saperów. Wraz z nim brał udział w walkach  
w Sudetach, podczas których był ranny w nogę. Zdemobilizowany 16 X 1949, po czym powró-
cił do rolnictwa. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Luźne materiały archiwalne]

PANEK STANISŁAW, ur. 14 XI 1909, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Zofii Krupy; strz. rez.
We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front, jako celowniczy rkm. Podczas walk pod 
Birczą poległ osłaniając wycofujący się własny pluton. [P1P, s. 102, 111, 131; KSp, s. 200; APŚM, Księga 
chrztów, t. 11, s. 57]

PANKIEWICZ BAZYLI, strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Relacja 
Jana Daniłowicza]

PAŃSZCZYK STANISŁAW, ur. 7 V 1914, Nowy Targ, s. Andrzeja i Antoniny Pary; kpr. 
rez., kolejarz. Po szkole powszechnej kontynuował przez 3 lata naukę w nowotarskim gimna-
zjum, po czym pomagał rodzicom. Powołany 3 III 1936 do służby wojskowej, którą zakończył 
24 X 1938. Po przejściu do rez. pracował na stacji PKP Zakopane. Zmob. 16 VIII 1939 do  
1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk pod Sanokiem, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków, który opuścił 13 X 1939 jako rolnik. Po powrocie 
do domu podjął uprzednio wykonywaną pracę. W 1940 wywieziony do przymusowych prac  
w Rzeszy. Po wojnie wrócił do kraju i pracował w nowotarskiej Służbie Ochrony Kolei. Skie-
rowany do Krakowa na kurs dyżurnych ruchu, po ukończeniu którego pracował na stacjach: 
Nowy Targ, Sieniawa i Szaflary. Z dniem 1 VI 1974 przeszedł na emeryturę ze stanowiska 
starszego asystenta w biurze wagonowym w Nowym Targu. Odznaczony medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 26 X 1986 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPi-
BWP NS, P 90/333]

PAPIEŻ ANTONI, ur. 31 V 1908, Słopnice, pow. limanowski, s. Wojciecha i Francisz-
ki Sroki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, jako najstarszy z czter-
naściorga rodzeństwa, musiał pracować na roli. Powołany 14 X 1930 do służby wojskowej  
w 1 psp, skąd po przeszkoleniu rekruckim przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przej-
ściu do rez. 22 X 1932 pracował w gospodarstwie rodzinnym. W 1933 wstąpił do ZMW „Wici” 
w Słopnicach. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 1 k. 156 rez. pp, z którą wyruszył 
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na front do Wieliczki. Podczas walk w okolicach Tarnowa jego oddział został rozbity. Wówczas 
to nieznany kapitan utworzył oddział ze zdolnych do walki żołn. i poprowadził na wschód. 
Tym sposobem przez Jarosław i Przemyśl dotarł do Tarnopola, gdzie 18 IX dostał się do nie-
woli sow. Przejmujący ich dowódca czerwonoarmistów rozkazał złożyć broń i powrócić do 
domu. Po przejściu mostu kolejowego na Sanie, będącej wówczas rzeką graniczną, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, skąd wywieziono go do stalagu 
VIII C Sagan (nr jeńca 2454) i zatrudniono przy drenowaniu pól. Pracę tą wykonywał w boso, 
bowiem Niemcy zabrali im obuwie twierdząc, że jest im niepotrzebne przy tego rodzaju pra-
cach. Po przeniesieniu do stalagu V B Villingen pracował przy naprawie linii kolejowej, a także 
dróg i domów zrujnowanych przez lotnictwo. Począwszy od III 1944 do 28 IV 1945. tj. do 
wyzwolenia przez żołn. amerykańskich, był zatrudniony w folwarku Schoplanerhof w Bargen 
(pow. Konstanz). Z chwilą odzyskania wolności poddano go dożywianiu, z powodu skrajnego 
wyczerpania organizmu. Powrócił do domu 15 I 1946. W 1949 zawarł zw. małż., a pozostałą 
część życia spędził pracując w swoim gospodarstwie rolnym. Zm. 19 II 1997 i spoczywa na 
cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS P 93/752; „Echo parafialne”, kwartalnik, nr 1 (20) z 2003 ]

PAPIEŻ BRONISŁAW, ur. 12 VI 1910, Poronin, pow. tatrzański, s. Józefa i Marii Sieczki; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany w IV 1932 do służby wojskowej w 4 psp, skąd po półrocznym 
przeszkoleniu został przeniesiony do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. w IV 1934 po-
wrócił do domu, a dwa lata później, zawarł zw. małż. Zawezwany wiosną 1939 na 6-tygodnio-
we ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. W czasie walk pod Lwowem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Kraków, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji uprawiał ziemię oraz 
był czynnym członkiem OSP w swojej miejscowości. Począwszy od 1952 został pracownikiem 
Zawodowej Straży Pożarnej w Zakopanem, skąd w 1970 odszedł na emeryturę. Zm. 7 II 1992 
i spoczywa na cmentarzu w Poroninie. [ZKRPiBWP NS, P 657/541]

PAPIEŻ JAKUB, ur. 8 IV 1915, Szyk, pow. limanowski, s. Jana i Agaty Opach; kpr. rez., 
rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał u rodziców, pomagając im w gospodar-
stwie. W wieku 18 lat został gajowym w Państwowym Lesie „Kostrza”. Powołany 17 III 1938 
do służby wojskowej w 1 psp, gdzie skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończe-
niu był instruktorem drużyny w swoim pułku. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front  
w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się w Bruchnalu do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Łańcut, skąd przewieziono go do Krakowa. W czasie transportu zachorował na 
czerwonkę. Umieszczony w krakowskim szpitalu św. Łazarza, gdzie również operowano mu 
ropień na lewej nodze. Po tym zabiegu przeniesiony do szpitala wojskowego na ul. Skarbowej, 
skąd 28 II 1940 powrócił do domu. W dniu 15 III 1943 wstąpił do AK, gdzie służył w 1 plutonie 
placówki „Sosna” w Jodłowniku, dowodzonej przez Zygmunta Pawłowskiego pseud. „Borsuk”. 
W VII 1944 w ramach porozumienia organizacji podziemnych, jego oddział przeszedł pod 
rozkazy BCh. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w I kwartale 2005. [ZKRPiBWP NS,  
P 687/1040]

PARA-GANOCHA STANISŁAW, ur. 1912, Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym przez jakiś czas był w k. razem z Andrzejem Ho-
dorowiczem. Następnie wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS 31/1189/837, SGZakopane, 
Zg 34/47]

PASIONEK PIOTR, ur. 20 III 1907, Strzeszyce, pow. limanowski, s. Wincentego i Marii; 
strz. rez., rolnik. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

PASIUT MICHAŁ, ur. 26 II 1905, Chochorowice, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii 
Chochorowskiej, ż. Helena; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozo-
stał w domu, pomagając matce w gospodarstwie, bowiem jego ojciec poległ na froncie w 1917. 
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Powołany w X 1926 do służby wojskowej w 1 psp, którą pełnił do IV 1928. W 1929 wyjechał 
za pracą do Niemiec, a następnie do Francji, gdzie przez trzy lata był zatrudniony w kopalni 
rudy. Do kraju powrócił w 1939, po czym wcielono go do ON. Zmob. 25 VIII 1939 do 7 dru-
żyny 1 k. 1 psp, z którą wyruszył na front pod Grybów, jako z-ca d-cy drużyny. Podczas walk 
pod Libuszą został ranny w lewą rękę. Dzięki pomocy miejscowej ludności uniknął niewoli  
i powrócił do domu. Tu leczył się i pracował na roli. W I 1943 wstąpił do BCh przyjmując 
pseud. „Dębowski”, gdzie był dowódcą drużyny. Po wojnie pracował w Zarządzie Wodnym, 
później w Zarządzie Drogowym, a wreszcie jako woźny w sądeckim Liceum Medycznym. Od-
znaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 25 III 1982 i spoczywa na cmen-
tarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, P 110/188; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 156]

PASOŃ JÓZEF, ur. 9 XII 1917, Stary Sącz, s. Józefa i Stefanii Nowak; strz., rolnik. Żołn. 
w 1 psp od 22 III 1939. W czasie działań wojennych dostał się w Birczy do niewoli niem. 
Umieszczony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił do domu. Zaprzysiężony 10 IV 
1940 przez „Bartka” do ZWZ, gdzie służył jako kurier i kolporter podziemnej prasy. W wyniku 
zdrady 28 II 1941 jego siatka została rozbita przez gestapo, a on ostrzeżony przez policjanta Er-
wina Piątkowskiego, zdołał ukryć się. Mimo groźby aresztowania, działał dalej w konspiracji, 
a w późniejszym okresie, dostarczał żywność dla oddziału leśnego Krystyna Więckowskiego 
„Zawiszy”. Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. Postanowieniem prezydenta Polski awansowany z dniem 18 IV 2001 do stopnia ppor. rez. 
[ZKRPiBWP NS, P 112; Świadek Jana Dudy]

PASYK MICHAŁ, ur. 9 XI 1914, Zamieście, pow. limanowski, s. Michała i Marii Mi-
chałek; plut. rez. Służbę wojskową pełnił od 1 X 1936 do 17 IX 1937, w czasie której ukończył 
szkołę podoficerską. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Limanowa” i wyznaczony d-cą plutonu 
moździerzy, po czym wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się pod Sądową 
Wisznią, do niewoli niem. W czasie transportu jeńców zbiegł w okolicach Gorlic, po czym 
wrócił do domu. Zaprzysiężony 10 I 1940 przez por. Władysława Szczypkę „Lacha” do pracy 
konspiracyjnej w ZWZ, a następnie AK, gdzie pod pseud. „Flisak” dowodził plutonem. Brał 
udział m. in. w rozbiciu oddziału grenzschutzu w Harklowej. Po wojnie pracował w miejsco-
wym tartaku na stanowisku kierownika składu drzewnego. Stamtąd też w 1968 odszedł na 
rentę inwalidzką. Był wieloletnim radnym, a także organizował koła ZSL. Odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim i medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. [ZKRPiBWP NS P 114/227]

PATER ANTONI, ur. 29 XII 1922, Szalowa, pow. gorlicki, s. Franciszka i Julianny Kalisz; 
strz., rolnik.. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego dalsze 
losy są nieznane. [Relacja Stanisław Wojtasa]

PATKA JAN, ur. 8 VI 1899, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jana i Anieli; strz. rez., rolnik. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym wyruszył na front w kierunku Krościen-
ka n. Dunajcem. W czasie walk pod Krosnem dostał się 13 IX, do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Jasło, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Od 
1940 przebywał w Stalagu V E Mülhausen, po czym w 1942 został zwolniony do domu z powo-
du poważnej choroby. Zm. 9 XII 1961 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [Relacja żony]

PATLA JAN, ur. 26 XI 1914, Binarowa, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Apolonii Polak; st. 
strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Jednocześnie należał do ZMW „Wici”. Służbę wojskowa pełnił w latach 1937-
-1938 w 5 pp Legionów Wilno. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Po rozbiciu jego oddziału w Lasach Janowskich, dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym, skąd zbiegł, po czym wrócił do domu. W czasie okupacji pod pseud. 
„ Klon” był żołn. Grupy Operacyjnej BCh Michała Sandeckiego „Grota”. Innych danych brak. 
[ZKRPiBWP Koło Gorlice, Materiały z Łużnej]
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PAUK BRONISŁAW, zamieszkały w Piwnicznej pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Walentego Misiury]

PAWLIK ANTONI, ur. 25 V 1913, Rytro, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anny Klim-
czak; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 3 IX 1937 do XI 1938. Zmob. 1 IX 1939 do 
7 ks 1 psp, a następnie przekazany do 156 rez. pp z którym wyruszył na front do Krakowa.  
W czasie walk pod Janowem Lubelskim dostał się 17 IX do niewoli niem. W czasie przeprowa-
dzania jeńców do obozu przejściowego zbiegł i wrócił do domu. Zm. w III 1990 i spoczywa na 
cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP NS, P 658/460]

PAWLIK FRANCISZEK, ur. 25 III 1908, Łącko, pow. nowosądecki, syn Jana i Katarzyny 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Krynicę, jako 
strzelec rkm. W czasie  walk dostał się w Ropie do niewoli niem., z której zbiegł i powrócił do 
domu. [ANNS, Kombatanci Łącko, t. 49] 

PAWLIK FRANCISZEK, ur. 16 I 1915, Siedlce, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Ma-
tysik; strz., rolnik. Żołn. służby czynnej od 10 III 1938 w 1 psp. W VI 1939 wysłany do Zako-
panego, gdzie w jego pobliżu, budował umocnienia polowe. Tuż przed wybuchem wojny po-
wrócił do jednostki, po czym wyruszył na front do Grybowa. W czasie walk pod Birczą dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd wraz z kpr. Morańskim 
zbiegł i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, P 675]

PAWLIK JAN, ur. 29 IX 1902, Słowikowa, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Magdaleny Si-
korskiej, zam. Nowy Sącz ul. Naściszowska 7, ż., 2 dzieci; strz. rez., kolejarz. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1267]

PAWLIK JAN, ur. w Piwnicznej-Borownice; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 6 ks 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk poległ 7 IX w Szymbarku i tam spoczywa na miej-
scowym cmentarzu parafialnym. [P1P, s. 130; M. Kowalski, Wspomnienia; KSp, s. 200]

PAWLIK JÓZEF, ur. 7 II 1904, Nowy Sącz i tam zam. przy ulicy Naściszowskiej 53, ka-
waler; strz. rez. W VIII 1939 zmob. do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk dostał 
się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Po-
szukiwani żołnierze, s. 1269]

PAWLIK JÓZEF, ur. 1906, Roztoka Ryterska, pow. nowosądecki, zam. Gołkowice; strz. 
rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Innych danych brak. [SGSS, Zg 184/46]

PAWLIK WŁADYSŁAW JAN, ur. 26 IV 1913, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Ireny Kuźma, 
zam. Nowy Sącz ul. Nawojowska; st. strz. rez., malarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Jego żołnierski szlak jest nieznany. Zm. 13 II 1975 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu kw. 13. 

PAWLIKOWSKI ANDRZEJ, ur. 15 II 1906, Małe Ciche, pow. tatrzański, s. Andrzeja  
i Antoniny Pawlikowskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 X 1928 do służby wojskowej, 
którą zakończył w IV 1930. Po przejściu do rez. powrócił do domu. Rok później zawarł zw. 
małż. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Sanokiem 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Rzeszów, skąd 7 XI 1939 wywie-
ziono go do stalagu VI D Dortmund (nr jeńca 2379). Po zwolnieniu 11 II 1940 i przeniesieniu 
na status robotnika cywilnego, pracował przymusowo na roli w Lippramsdorf. Tu też 25 IV 
1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Do kraju powrócił 8 XI 1945. 
Przez całe życie był rolnikiem. Zm. 14 V 1981. [ZKRPiBWP NS, P 131/179]

PAWLIKOWSKI JAN, ur. 5 VIII 1910, Zakopane, s. Józefa i Bronisławy Walkosz; st. strz. 
rez. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 5 IV 1933 do służby wojskowej w 1 psp, która zakończył 19 IX 1934. 
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Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Wieliczki. Stąd przeszliśmy marszem do Skawy i do Dąbia, gdzie wkroczyliśmy do 
walki. Tego też dnia został ranny odłamkiem granatu po ciężkim całodziennym boju. Dwa dni 
później bez opatrunku umieszczony w nowotarskim szpitalu. 1 XI przeniesiony do Wadowic, 
a następnie 22 XII do szpitala wojskowego w Krakowie przy ul. Skarbowej. Po zwolnieniu do 
domu w 1940 nadal się leczył. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
i spoczywa na cmentarzu w Białym Dunajcu. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Zakopane, nr 32]

PAWLIKOWSKI JÓZEF, ur. 3 III 1911, Gliczarów, pow. tatrzański, s. Andrzeja i Katarzy-
ny Gut; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 6 IV 1934 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, 
skąd 6 X 1934 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały” na stanowisko kucharza. Po przejściu 
do rez. 6 IV 1936 powrócił do zawodu rolnika. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przeniesiony do 
156 rez. pp, z którym wyruszył na front jako kompanijny kucharz. W czasie działań wojen-
nych 9 IX dostał się pod Myślenicami do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaiser-
steinbruch (nr jeńca 11639), a następnie Stalagu XII A Limburg. Przeniesiony 30 X 1940 do 
frontstalagu 213 Mülhausen i skierowany do prac rolnych. Do kraju powrócił w 1946. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 29 I 1984 i spoczywa na cmentarzu w Białym Dunajcu. 
[ZKRPiBWP NS, P 132/237; Książeczka wojskowa nr E 0601209]

PAWLIŃSKI MICHAŁ, ur. 29 IX 1914, Nowe Rybie, pow. limanowski, s. Józefa i Ma-
rii Kaczmarczyk; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę na jedno-
rocznym kursie handlowym w Limanowej. Roczną praktykę odbywał w Spółdzielni Rolni-
czo-Handlowej „Kosa” w Limanowej, a następnie był kierownikiem sklepu. Od 1933 znalazł 
zatrudnienie w firmie Tomasz Bielec Hurtownia Tytoniu w Limanowej jako jej kierownik.
Powołany w III 1936 do służby wojskowej, którą ukończył we IX 1937. Po przejściu do rez. 
podjął pracę w firmie Rydzewski i Spółka, Hurtownia w Limanowej. Zawezwany w jesieni 
1938 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. W czasie walk zachorował na ostrą anginę. 
Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 Przemyśl, skąd ewakuowano go do Kołomyi. Tam 
też dostał się do niewoli sow. Po ucieczce z obozu jenieckiego, powrócił do domu. Przez okres 
okupacji pracował na kolei w Nowym Targu, jako robotnik fizyczny. Po wojnie został funk-
cjonariuszem SOK, najpierw jako strażnik, a następnie komendant posterunku. 14 X 1947 
przeszedł do pracy w GS „SCh” w Nowym Targu, na stanowisko kierownika sklepu. Później 
był kierownikiem zaopatrzenia, a następnie kierował Działem Handlowym tej instytucji. Od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi, oraz medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
w 1996 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, P 134/744; APK, PCK 19, Lista..., 
szpital Sanok, poz. 946 i 2108]

PAWLUK JÓZEF, ur. 31 III 1914, Przemyśl, s. Franciszka i Anny Pawlik; kpr. rez., for-
mierz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole zawodowej. Po jej 
ukończeniu podjął pracę w tartaku firmy „Forest” w Gorlicach, skąd przeszedł do odlewni 
w miejscowej Fabryce Maszyn „Glinik”. Powołany 8 IV 1935 do służby wojskowej w ks 1 psp 
i skierowany do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. został przekazany do pluto-
nu zwiadowców jako dowódca drużyny kolarzy. Po zakończeniu służby wojskowej w XI 1937 
powrócił do uprzednio wykonywanego zajęcia. Zmob. 24 IX 1939 do macierzystej jednostki,  
z którą wyruszył na front pod Hutę jako d-ca drużyny kolarzy. Podczas walk o Lwów, dostał się 
do niewoli niem. Stamtąd pieszo byliśmy prowadzeni do obozu przejściowego w Gorlicach. Tu 
po sprawdzeniu moich danych zostałem wybrany do pracy w Gliniku. Po zakończeniu okupacji 
był krótko w Milicji Ludowej ochraniającej rafinerię. Następnie powrócił do swojego zakładu 
pracy. Zm. w II kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, P 667/948; 
tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 6, poz. 768]
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PAWLUKA JAN, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrze-
śniowych walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 131; KSp, s. 200]

PAWLUŚ WŁADYSŁAW, ur. 1912, Siedliska Sławęcińskie, pow. jasielski; st. strz. rez. 
We IX 1939 żołn. 1 psp; ranny podczas walk. Umieszczony w szpitalu w Nowym Sączu, skąd 
5 IX ewakuowano go do Jasła. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 
25 i 105]

PAWŁOWICZ JÓZEF, plut. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie walk otrzymał rany 
postrzałowe skóry pleców. Umieszczony w szpitalu powszechnym Biłgoraj, który 12 XII 1939 
opuścił. Innych danych brak. [APK, PCK 17, Lista..., szpital Biłgoraj, poz. 146]

PAWŁOWSKI STANISŁAW, zam. Muszyna pow. nowosądecki; strz. rez. Prawdopodob-
nie żołn. 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” W czasie działań wojennych poległ w nieznanych 
okolicznościach. [Kmietowicz, Muszyna, s. 197]

PAWŁOWSKI WINCENTY, ur. 16 I 1906, Skrzętla, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Teofili; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front. W czasie działań wojennych dostał się 22 IX w Werbie k. Włodzimierza Wołyń-
skiego do niewoli sow. Osadzony 10 X 1939 w obozie NKWD Równe-Lwów, gdzie pracował 
przy budowie drogi z Nowogrodu Wołyńskiego do Lwowa. Po jej ukończeniu wywieziony do 
obozu NKWD Starobielsk, skąd skierowano go do budowy lotniska. Po ogłoszeniu amnestii 
wyjechał 2 IX 1941 do tworzącej się Armii Polskiej gen. Andersa w Tockoje (obłast czkałow-
ska). Tu przydzielono go do 6 Dywizji Piechoty, 6 b. łączności. Zm. 22 VIII 1942 na okręcie 
podczas opuszczania ZSRR, pomiędzy Krasnowodskiem a Pahlewi. Pogrzebany 22 VIII 1942 
na Cmentarzu Polskim w Pahlewi, gr. 2, 1, 88. [SPNS, Ns II109/53, odpis z Księgi Zgonów Wojskowych 
w Teheranie, t. 2, poz. 474; Ośrodek KARTA, Indeks Represjonowanych...., poz. 135490; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 221;  
P. Żaroń, Wykaz cmentarzy…, s. 212 – podaje datę ur. 12 II 1906 ]

PAWŁUŚ WŁADYSŁAW, strz. ? We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie walk był ranny i prze-
bywał w szpitalu powszechnym w Jaśle. Innych danych brak.

PAZDAN JAN, ur. 7 VIII 1909, Janowice, pow. limanowski, s. Tomasza i Marii Popiół; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej uczył się stolarstwa, w prywatnym 
zakładzie rzemieślniczym, a następnie pracował w wyuczonym zawodzie. Służbę wojskową 
odbywał prawdopodobnie w 1 psp w latach 1931-1932. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł.  
1 V 1942 wstąpił do AK, gdzie pod pseud. „Siodłaty” walczył w oddziale partyzanckim Wik-
tora Lacha „Wilka”. Tak w okresie okupacji, jak i w latach powojennych trudnił się rolnictwem. 
Zm. 14 IV 1991 i spoczywa na cmentarzu w Szczyrzycu. [ZKRPiBWP NS, P 152/502]

PAZDUR BRONISŁAW, ur. 22 II 1908, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Michała i Anieli 
Rakoczy; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. W wieku 17 lat rozpoczął praktykę w zawodzie kowalskim. Po  
3 latach założył własną kuźnię. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, 
którą zakończył we IX 1931. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanego za-
jęcia. W 1931 wstąpił w szeregi OSP, a w 1937 zawarł zw. małż. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Po kapitulacji pod Lwowem, 28 IX przekroczył granicę węgierską 
i został internowany. Przewieziony w IV 1940 do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd na-
stępnie po 6 tygodniach przetransportowano go do Krakowa i osadzono w więzieniu Monte-
lupich. Stamtąd po 2 dniach został zwolniony, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji 
zajmował się kowalstwem. W 1947 został pracownikiem Przedsiębiorstwa Poszukiwań Ropy,  
a następnie był zatrudniony w przemyśle węglowym. Po przejściu na rentę w 1965, powró-
cił do swojej miejscowości. Postanowieniem prezydenta Polski, awansowany 14 II 2001 do 
stopnia ppor. rez. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 26 II 2002  
i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, P 741/858]
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PAZGAN JÓZEF, ur. 18 III 1910, Falkowa, pow. nowosądecki i tam zam. pod nr 45, 
s. Wojciecha i Marii Kruczek, ż. Stefania, 1 dziecko; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk został 
ranny. Od 14 IX przebywał w gorlickim szpitalu, skąd 24 IX został zabrany do tamtejszego 
obozu przejściowego, po czym zaginął. [APK, UW II, ZI 283; APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 72; 
APŚM, Księga urodzin Falkowa, t. 2, s. 69]

PAZGAN STANISŁAW, ur. 13 II 1900, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki i tam zam. 
pod nr 25, s. Franciszka, ż. Aniela Ząber, 3 dzieci; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły 
powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Zmob. w VIII 1939 do 
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas działań wojen-
nych dostał się pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, 
gdzie z powodu panującego głodu, nabawił się choroby układu pokarmowego. Leczony w obo-
zowych warunkach bez widocznej poprawy, po czym 4 IV 1940 zwolniony i jako inwalida po-
wrócił do domu. Tu przez całą okupację kontynuował leczenie. Zm. i spoczywa na cmentarzu 
w Kamionce Wielkiej. [APK, UW II, ZI 283; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 141]

PAZGAN WŁADYSŁAW, ur. 1 V 1906, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Józefa 
i Katarzyny; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przebywał przy ro-
dzicach. W wieku 18 lat został przyjęty do pracy w tartaku w Polanach. Powołany 16 X 1928 
do służby wojskowej w 2 psp Sanok, skąd po wstępnym przeszkoleniu przeniesiono go do  
4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 15 X 1930 powrócił do matki, która zamieszkała 
w Mystkowie. Począwszy od 1934 był pracownikiem fizycznym w Odcinku Drogowym PKP.
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wie-
liczki. W czasie walk pod Gdowem dostał się 6 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 4 XI zbiegł i powrócił do domu. Wywieziony w 1941 do 
przymusowych robót, z których po 3 miesiącach został zwolniony, ze względu na stan zdrowia. 
Po wojnie ponownie pracował w kolejnictwie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Zm. 
w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Paszynie. [ZKRPiBWP NS, P 777/380]

PECIAK ANDRZEJ, ur. 22 X 1899, Miłkowa, pow. nowosądecki, s. Apolinarego i Marii 
Kruk; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1917 do służby w armii austriackiej i wysłany 
na front do Albanii. Po zakończeniu I wojny światowej, wstąpił do WP i kontynuował od  
18 I 1919 do 8 VI 1922 służbę wojskową w 2 psp Sanok. Brał udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 2 k. wartowniczej. Po otrzymaniu mun-
duru i broni wymaszerowaliśmy z Nowego Sącza w kierunku wschodnim. Podczas późniejszych 
walk uchodząc przed wojskami sowieckimi przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany 
w obozie Mosonmagyaróvár, skąd po 6-tygodniowym pobycie zbiegł. Zatrzymany w drodze 
powrotnej przez niemiecki patrol i osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 
34369). Przewieziony 7 VI 1940 do stalagu XII A Limburg, a następnie do Stalagu V A Mühl-
hausen, gdzie zachorował. Z tego powodu 19 I 1942 zwolniono go z obozu, po czym powrócił 
do domu. Przez cale swoje życie pracował na roli. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS P 165/388]

PECIAK WŁADYSŁAW, ur. 6 IV 1916, Zawadka, pow. nowosądecki, s. Bartłomieja  
i Karoliny Szkarłat; st. strz., piekarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Tęgoborzu, 
terminował u piekarza. Po uzyskaniu tytułu czeladnika pracował w wyuczonym zawodzie,  
a następnie przy budowie zapory wodnej w Rożnowie. Powołany 15 III 1939 do służby woj-
skowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej. W tym czasie wybuchła wojna, więc 
wyruszył na front w rejon Grybowa. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się do nie-
woli niem. Osadzony w obozie przejściowym Radom, skąd przeprowadzono ich pieszo do 
Krakowa-Kobierzyna. Tu przez dwa tygodnie głodowałem. W menażce gotowaliśmy kartofle
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z głębiami z kapusty. Widząc to Niemcy zemścili się na mnie, masakrując i kopiąc obuwiem po 
głowie i plecach. W tym też czasie doznałem rozdarcia policzka. Po 3-tygodniowym pobycie  
w tym obozie zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie wykonywał zawód piekarza. Zm. 
w XI 1995 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 692/689; 
Świadek Józefa Szkarłata]

PERĆ SZYMON, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w 1 k. bON „Limanowa”. [Relacja 
Szymona Ogryzka]

PESZEK, imię nieznane, pochodzący z Muszyny; plut. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON 
„Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę jako d-ca drużyny. Jego dalsze losy są nie-
znane. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje” nr 9 z 1999, s. 4]

PETER ANTONI, strz. We IX 1939 żołn. 4 k. bON „Gorlice”. Innych danych brak. [Relacja 
Stanisława Hajduka]

PĘCAK IGNACY, kpr. służby stałej. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. 
PĘDZICH STEFAN, ur. 11 III 1912, Rotterdam (Holandia), s. Małgorzaty; strz. rez., hy-

draulik. W 1918 wraz z matką powrócił do Polski. Służbę wojskową pełnił od III 1935 do IX 
1936 w 3 psp Bielsko. Zmob. 22 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Gry-
bów. W czasie walk pod Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
VIII A Görlitz (nr jeńca 4074), a następnie w stalagu XII A Limburg. i stalagu XII B Franken-
thal, skąd po zwolnieniu 18 VII 1941 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego przekazano 
go do przymusowych prac. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
w XII 1985. [ZKRPiBWP NS, P 182/390]

PĘKALA STANISŁAW, ur. 4 VI 1912 Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Wincentego  
i Wiktorii; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od IV 1936 do IX 1937 w 1 psp. Powołany  
w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w czasie, których brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front 
do Krakowa. W czasie działań wojennych dostał się pod Lublinem do niewoli niem. Osadzony 
w pobliskim obozie przejściowym skąd po paru dniach zbiegł i powrócił do domu. W 1942 
zabrany przez Niemców na podwody jako tzw. „forszpan” i przydzielony do 3 b. 97 pag, gdzie 
własnym transportem woził paszę dla wojskowych koni. Wraz tą jednostką dotarł pod Kaukaz, 
a następnie przebywał w serbskiej miejscowości Nisz i greckiej Janina. W czasie tego ostatnie-
go postoju dostał 2-tygodniową przepustkę do domu, z której nie powrócił. Aresztowany po  
5 tygodniach przez gestapo i osadzony w nowosądeckim więzieniu. W czasie konwojowania 
do Chorwacji zbiegł z transportu koło Pławnej i do końca wojny ukrywał się. [SGNS, Kp 64/48]

PĘKAŁA JAN, ur. 1 III 1913, Grabowa k. Nowego Sącza, s. Piotra i Karoliny Ligas; kpr. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do 
niewoli sow. jego losy nie są znane do czasu, kiedy przedostał się do obozu w Czokpak (Ka-
zachstan), gdzie formowała się 8 DP Armii Polskiej gen. Andersa. Tam 3 III 1942 zm. i został 
pogrzebany na cmentarzu przy stacji zbornej, gr. 4. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 416; APŚM, Księga chrztów 
Grabowa, t. 2, s. 12; P. Żaroń, Wykaz cmentarzy…, s. 186]

PĘKAŁA KAZIMIERZ, ur. 10 I 1921, Tarnów, s. Stanisława i Marii Ziembowicz; strz. 
Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w Tarnowie, a ukończył w Starym Sączu. Następnie był 
uczniem I Gimnazjum w Nowym Sączu. Z chwilą wybuchu wojny jako ochotnik wstąpił do  
1 psp, gdzie przydzielono go do drużyny konwojującej tajne archiwum wojskowe. Po opuszcze-
niu Nowego Sącza wyruszył w nocy 4/5 IX na wschód. W czasie wykonywania powierzonego 
zadania uczestniczył walkach pod Gorlicami, a następnie Jasłem. Tu załadowaliśmy się na po-
ciąg i dojechaliśmy do Przemyśla. W Przemyślu po zbombardowaniu skierowano nas na Lwów. 
Po dotarciu tam zdaliśmy dokumenty, po czym wypłacono nam żołd, a następnie zajęliśmy po-
zycje w murach kościoła, którego nazwy nie pamiętam. Po kilkudziesięciu godzinach wycofano 
nas do Zimnej Wody i polecono obstawić punkt wylotowy. Po pewnym czasie skierowano nas do 
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Brzeżan, gdzie nie mogliśmy odnaleźć swojej jednostki. Dlatego też udaliśmy się do Stanisławowa. 
Po przybyciu na miejsce nie zastaliśmy już pułku i poradzona nam udać się w kierunku granicy 
rumuńskiej. Niestety, ale już na granicach Stanisławowa w dzielnicy Mejrle zostaliśmy rozbrojeni 
przez Policję Granatową, która obstawiała drogę bronią maszynową. W tym mieście przebywa-
łem do 9 XI 1939 i po czym transportem powróciłem w dniu 11 XI 1939 do Nowego Sącza. Tu 
zostałem zatrzymany przez gestapo, ale wyratowało mnie to że, z 10/11. listopada przekracza-
łem most w Przemyślu. 15 XII 1939 wstąpił do Polskiej Organizacji Białego Orła „Resurectio, 
gdzie pod pseud. „Mikuś” był łącznikiem do 20 IV 1940. Po jej rozbiciu przez Niemców, ukry-
wał się od u znajomych. Aresztowany 6 V 1940 tuż przed przekroczeniem granicy słowackiej  
i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Następnie przewieziony do Tarnowa, skąd transpor-
tem z dnia 14 VI 1940 wywieziono go do KL Auschwitz (nr obozowy 676). Tam też przemycał 
leki i żywność do obozu kobiecego podbierane z kuchni SS. Przyłapany na tej działalności, 
został dotkliwie pobity i wywieziony do KL Neuengamme, a później do KL Buchenwald gdzie 
doczekał wolności. Po wyzwoleniu obozu poddany został leczeniu szpitalnemu (ważył nie-
całe 48 kg), które przerwał i przez zieloną granicę 29 IX 1945 powrócił do Polski. Tu 1 X 
1945 zaczął pracować w Związku Byłych Więźniów Politycznych, a po zawarciu związku mał-
żeńskiego z Władysławą, wyjechał 20 VII 1946 do Kamiennej Góry. Po przybyciu na miejsce 
podjął pracę w Polskich Zakładach Lniarskich „Len”. W 1950 ze względów zdrowotnych prze-
niósł się do Warszawy, gdzie pracował w Spółdzielni Pracy Budownictwa. Po 2-letnim pobycie  
w stolicy, z powodu braku mieszkania powrócił do Nowego Sącza, obejmując posadę referenta 
w PKS. Był także dyrektorem tej placówki. Ze względu na stan zdrowia 1 XII 1974 przeszedł na 
rentę inwalidzką. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalami: „10-lecia Polski Ludowej”, Srebrnym 
i Brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, a także odznakami: „Zasłużony  
w Rozwoju Sądecczyzny”, „Za Zasługi dla Rozwoju Ziemi Krakowskiej”, „Tarczą Herbową 
Miasta Nowego Sącza” Zm. 2 IV 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Są-
czu, kw. 12. [ZKRPiBWP NS, Materiały archiwalne, t. 53; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 142]

PĘKSA JAN, strz. rez., rolnik. Pochodził z Waksmundu pow. nowotarski. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy 
byli…, s. 14]

PIASECZNY ANTONI, ur. ok. 1920; strz. rez. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. „Biecz” 
bON „Gorlice”. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

PIĄTEK JAN, ur. 22 VIII 1916, Niedzica, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Marii Piątek; strz., 
rolnik. Żołn. służby czynnej od 20 IX 1938 w 1 psp. W czasie działań wojennych pod Lwowem, 
dostał się do niewoli sow., skąd po rozbrojeniu powrócił do domu. Jako mieszkaniec terenów 
zajętych przez wojska słowackie został 7 I 1942 powołany na miesięczne ćwiczenia wojskowe do 
Lewoczy. W dniu 9 IV 1945 wstąpił w szeregi WP, gdzie służył dwa miesiące. Odznaczony „Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Odznaką Grunwaldzką”. [ZKRPiBWP NS, P 587]

PIECUCH MICHAŁ, ur. 28 IX 1905, Mszanka, pow. gorlicki, s. Szczepana i Anny; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 17 X 1927 do służby wojskowej, którą zakończył 4 III 1929. 
Po przejściu do rez. pracował w kopalni węgla na Śląsku, skąd w 1931 powrócił w rodzinne 
strony. Niebawem też został pracownikiem Zakładów Drzewnych „Forest” w Gorlicach. Wcie-
lony w V 1939 do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Tam też brał udział w nocnej potyczce  
z wojskami niemieckimi i słowackimi. Podczas walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli niem. 
Umieszczony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Rzeszów, skąd gdy wieziono go 
w kierunku Krakowa, zbiegł z transportu 10 X, po czym powrócił do domu. Tu pracował  
w gospodarstwie. Począwszy od 1940 był zatrudniony w Zakładach Drzewnych. Po wojnie  



502

w IV 1945 został pracownikiem Fabryki Maszyn „Glinik”, skąd w 1965 odszedł na emeryturę. 
Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 25 X 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, P 200/295; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 168]

PIECYK MACIEJ, ur. 15 II 1913, Dzianisz, pow. nowotarski, s. Marii; strz. rez., cieśla. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął naukę stolarstwa w Zakopanem, po czym pra-
cował jako czeladnik w różnych warsztatach rzemieślniczych. Powołany w III 1937 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą pełnił do listopada 1938. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jed-
nostki, z którą wyruszył na front pod Grybów. Podczas bitwy pod Sanokiem jego oddział zo-
stał rozbity. Zdolnych do dalszej walki żołn. odesłano do Brzeżan. Stąd wyruszyli w kierunku 
Stanisławowa. Podczas przemarszu wojska dostał się w Niżniowie do niewoli sow. Osadzony  
w obozie Wiaźniki (obwód Iwanowski), skąd w XI 1939 przewieziono go wraz z innymi do 
Brześcia Litewskiego. Tu w drodze wymiany jeńców został przekazany stronie niem. Umiesz-
czony w stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 28445), skąd po zwolnieniu 22 VI 1940 i otrzy-
maniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac w Coburg. Po 
ucieczce w 1943 przedostał się do Krakowa, gdzie pod zmienionym nazwiskiem pracował jako 
cieśla do końca wojny. Po wojnie powrócił do domu, gdzie założył własny zakład rzemieślni-
czy, skąd przeszedł na emeryturę. Zm. 8 X 1988 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKR-
PiBWP NS, P 764/413; AKZKRP Szczawnica, poz. 440-441]

PIECZYŃSKI STANISŁAW, strz., zamieszkały w Krynicy Zdroju. Zmob. w VIII 1939 
do 3 k. „Krynica bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk zo-
stał ranny. W okresie od 30 IX do 23 X 1939 przebywał w szpitalu powszechnym Gorlice, po 
opuszczeniu którego powrócił do domu. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice]

PIEJKO WŁADYSŁAW, ur. 24 V 1906, Kosienice, pow. przemyski, s. Mikołaja i Anny 
Baran; bomb. rez., ogrodnik. Jako 8-latek zastępował ojca powołanego do wojska austriac-
kiego (poległ w 1915) we wszystkich pracach rolniczych, pomagając matce w utrzymaniu 
siedmiorga pozostałego rodzeństwa. W tym też czasie ukończył 4 klasy szkoły powszechnej.  
W wieku 20 lat przyjechał do Nowego Sącza, gdzie był pomocnikiem ogrodnika Bernackiego. 
Powołany 12 X 1927 do służby wojskowej w 4 ks 1 pag Kraków, a następnie przeniesiono go  
1 IV 1928 do k gosp, na stanowisko kucharza. Po przejściu do rez. 15 X 1929 wrócił do pracy  
w ogrodnictwie. Rok później zawarł zw. małż. z Anielą Górską i zamieszkał w Krynicy, pracując 
dorywczo w tamtejszej elektrowni. W 1936 powrócił do Nowego Sącza. Zmob. 28 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany do Kolumny Taborów por. Chwaliboga, z którą wyruszył na front w kierun-
ku Bielska, jednak wskutek naporu nieprzyjaciela skierowali się do Brzeżan, a następnie Ottyni. 
Tam rozbroili go Ukraińcy, po czym przekazali Rosjanom, którzy osadzili go w obozie jenieckim  
w Stanisławowie, a następnie wysłali do obozu NKWD Oranki. Przewieziony w XI 1939 do Brze-
ścia n. Bugiem i tam w ramach wymiany jeńców przekazany stronie niem. Umieszczony w sta-
lagu II C Stargard (nr jeńca 19850), gdzie od 1 II 1940 był zatrudniony przy budowie autostrady. 
Podczas pracy ciężko zachorował. Umieszczony w szpitalu, skąd po nieukończonym leczeniu, 
skierowano go prac rolnych w miejscowości Boiken. Tam podczas omłotów uległ wypadkowi, 
w wyniku, którego doznał uszkodzenia kręgosłupa. Umieszczony ponownie w szpitalu, który 
po miesięcznym leczeniu opuścił i powrócił do stalagu. Dnia 20 VII 1942 Niemcy ogłosili, ze 
ten, kto się podpisze na wskazanym dokumencie będzie traktowany jako wolny robotnik. Ja się nie 
podpisałem, gdyż byłem chorym i uważałem, że w mojej sytuacji nie ma to sensu, za co zostałem 
spoliczkowany. Następnie stawałem przed czteroma niemieckimi komisjami, które orzekły moją 
niezdolność do pracy na skutek choroby i 29 XI 1942 zostałem odesłany do domu. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 24 IV 1976 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. 
[ZKRPiBWP NS, P 206/243; Książeczka wojskowa nr A 119488; Świadek Władysława Piejki]

PIEKARCZYK JAN, ur. 19 V 1909, Raba Niżna, pow. limanowski, s. Ignacego i Reginy 
Kościelniak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, znalazł pracę przy 
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tłuczeniu kamieni, a od 1927 przy regulacji rzek w Mszanie Dolnej i Rabie Niżnej. Wtedy 
też wstąpił do ZSL. Powołany 14 X 1932 do służby wojskowej w 2 k. odwodowej „Obory”  
b. KOP „Dederkały”, którą zakończył 13 IX 1934. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i wraz z in-
nymi skierowany do szkoły św. Jadwigi. Zaraz nas umundurowali. O godz. 23 alarm, na plac, 
przysięga i wymarsz w stronę Łabowej i Huty. Po drodze zakwaterowano nas u hr. Stadnickiego. 
W dniu 26 sierpnia o godz. 4-tej rano został wysadzony most na rzece Kamienicy, którym miał 
jechać transport z wojskiem w kierunku Tarnowa. Na Hucie zajęliśmy stanowiska w okopach, 
które rezerwa budowała. Tam zostałem przydzielony na łącznika batalionowego. Następnie 
5 IX wraz z kolegami wycofał się, dołączając do pozostałych w Gorlicach. Tam mjr organizował 
batalion oświadczając, że kto nie chce walczyć niech wraca. Ale wszyscy dołączyli, oświadczając, 
że Niemcy zaszli im drogę przed Jasłem, ale jest ich niewielu to się przebijemy. Nie pamiętam czy  
w Bieczu czy w Libuszy, Niemcy byli po obu stronach szosy, tabory się cofały, a myśmy szli kolum-
ną zwartą otwierając ogień z lewego brzegu. W czasie walk pod Jasłem, dostał się do niewoli 
niem., z której prawdopodobnie zbiegł. Zm. w II 1994. [ZKRPIBWP NS, P 856/599]

PIEKARZ JÓZEF, ur. 28 VIII 1906, Nowy Sącz, s. Józefa i Anny Waśko, zam. Sienkiewi-
cza 23, Nowy Sącz, por. rez. Absolwent I Gimnazjum im. Jana Długosza z 1925 i Wydziału Fi-
lologicznego UJ. Nauczyciel języka polskiego w sądeckich szkołach – II Gimnazjum i szkołach 
powszechnych im. Kochanowskiego i im. Jagiełły. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany 
do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył 25 VIII do Krakowa jako d-ca 1 k. (501). Podczas 
walk był ranny. Aresztowany jako zakładnik z pocz. VII 1941. Rozstrzelany w zbiorowej eg-
zekucji w Biegonicach 21 VIII 1941. Ekshumowany do wspólnej mogiły w alei ofiar wojny,
na starym cmentarzu w Nowym Sączu w III 1945. [M55B, s. 98; Czernecki, Pamiętnik; Relacja: Jana 
Piekarczyka i Wojciecha Zabłockiego: Liber Mortuorum Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, tom 1 1937-1948,
1941, poz. 115e]

PIEKARZ LEON, por. służby stałej. Oficer 1 psp, dowódca kckm. Pod koniec VIII 1939 
skierowany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych 
brak. [P1P, s. 116]

PIEKARZ WŁADYSŁAW, ur. 13 V 1910, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Anny Chochorow-
skiej; plut. służby stałej. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 5 I 1932 do służby wojsko-
wej w 2 kckm 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. powrócił  
11 XII 1932 do swojej k., gdzie 19 III 1933 został kapralem. Po podjęciu decyzji o dalszej służ-
bie wojskowej, został od 1 X 1933 podoficerem nadterminowym, a od 1 X 1935 zawodowym.
2 III 1938 awansował do stopnia plutonowego. Wraz ze swoją k. wyruszył 20 VIII 1939 na 
pozycje w okolice Gorlic. Podczas walk 20 IX przekroczył granicę węgierską. Internowany, 
skąd 30 XII 1939 zbiegł i przedostał się do Francji, gdzie służył na stanowisku instruktora  
w Camp de Coëtquidan. Tam też 17 VI 1940 awansował do stopnia sierż. Po klęsce Francji wstą-
pił do Polskiego Ruchu Oporu pod dowództwem płk. Daniela Zdrojowskiego. Wobec groźby 
aresztowania opuścił 3 VI 1944 Francję i przez Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar dostał się do 
Wielkiej Brytanii, gdzie 1 I 1945 otrzymał przydział do biura ewidencji w Centrum Wyszkolenia 
Piechoty, gdzie awansował do stopnia st. sierżanta. Po zdemobilizowaniu 11 VIII 1947 powrócił 
do kraju, po czym ukończył Liceum Handlowe dla Dorosłych. Z dniem 1 III 1949 rozpoczął 
pracę w Powiatowym Zarządzie GS „SCh” w Nowym Sączu jako księgowy, a następnie był tamże 
instruktorem inwestycji. W tym też okresie pełnił funkcję skarbnika w Związku Zawodowym 
Przemysłu Handlu i Spółdzielczości do 1967. Odznaczony medalem „1939-1945 War Medal”  
i „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. w XI 1978 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 43/97; Książeczka wojskowa nr A 090414]

PIERWOŁA JÓZEF, ur. 5 IV 1912, Sromowce Wyżne, pow. nowotarski, s. Józefa i Rozalii 
Pierwoły; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1934 do służby wojskowej w 3 b. 3 psp Wola 
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Justowska, którą zakończył w XI 1935. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia do 1 psp, w czasie któ-
rych brał udział w operacji „Zaolzie”. W 1939 zawał zw. małż. i pracował nadal na roli. Zmob. 
w VIII do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Łapszach Niżnych, skąd rozpoczął 
swój wrześniowy szlak. Po zaatakowaniu posterunku przez przeważające siły słowackie, wy-
cofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk o Lwów 
został dwukrotnie ranny. Umieszczony w szpitalu polowym, skąd odszedł do domu. W okre-
sie okupacji pracował w czorsztyńskiej firmie „Kabłak”. Aresztowany w 1944 w czasie łapanki  
i osadzony w więzieniu w Wiśniczu, gdzie pracował przy okopach. Tam też doczekał wolności. 
Po wojnie trudnił się rolnictwem, a także okresowo flisactwem. Zm. 5 V 1994 i spoczywa na
cmentarzu w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, P 858/614]

PIERZCHAŁA JAN. zam. w Miliku, pow. nowosądecki. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych 
danych brak. 

PIERZCHAŁA PIOTR, strz. Zamieszkiwał po zakończeniu wojny w Miliku. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front. Dostał się  
w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd transportem kolejo-
wym wywieziono go do Kozielska. W ramach wymiany jeńców przekazany w XI 1939 stronie 
niem. i osadzony w stalagu XIII D Nürnberg. [Świadek Franciszka Podgórnego]

PIERZCHAŁA STANISŁAW, ur. 8 V 1904, Słopnice, pow. limanowski, s. Joachima  
i Rozalii Dębskiej; strz. rez., robotnik. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Po ukończeniu 3 klas 
szkoły powszechnej, z konieczności pracował u zamożnych gospodarzy. Powołany w 1928 do 
służby wojskowej w 1 psp, skąd po 5 miesiącach przeniesiono go do 4 k. granicznej KOP „Pod-
wołoczyska” b. KOP „Skałat”. Po przejściu do rez. pracował na roli. Zmob. 28 VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Pod-
czas walk w Lasach Janowskich, dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Przemyśl, a następnie w Jarosławiu, Tarnowie i Krakowie, skąd po 2-tygodniowym 
pobycie zbiegł. Przez cały okres okupacji pracował na roli. Wówczas też zawarł w 1940 zw. 
małż. Po zakończeniu wojny był robotnikiem leśnym w Nadleśnictwie Mogielica. Następnie 
wyjechał do Zielonej Góry, a stamtąd do Tarnowskich Gór, pracował wszędzie sezonowo jako 
cieśla. Zm. 22 II 1986 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, P 215/309]

PIERZGA JAKUB, zam. Barcice. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limano-
wa”, z którą wyruszył na front do Rytra w drużynie Jana Mszańskiego. Zm. przed 1981 rokiem. 
Innych danych brak. [Relacja Jana Mszańskiego]

PIERZGA JAN, ur. 28 VIII 1908, Popowice, pow. nowosądecki, zam. w Korzennej – se-
kretarz gminy; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 503 k. asystencyjnej, z którą 
wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk pod Tomaszowem Lubelskim, dostał się do nie-
woli niem. Osadzony prawdopodobnie w obozie przejściowym Łańcut, skąd zapewne zbiegł 
i powrócił do domu. Założył i prowadził komórkę wojskowego ruchu oporu, używał pseud. 
„Popowicki”. Aresztowany, na skutek donosu, przez gestapo na pocz. 1943, więziony i prze-
słuchiwany w Nowym Sączu, za przynależność do podziemia, po czym wywieziony został do 
KL Auschwitz, gdzie zm. 18 III 1943 na tyfus i czerwonkę. [SGCiężkowice, Zg 6/47; Relacja Andrzeja 
Kiełbasy; G. Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego, Nowy Sącz 2012, s. 455]

PIERZGA MICHAŁ, ur. 14 VII 1904, Barcice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Zofii
Dudczak; strz. rez., rolnik. Do szkoły nie uczęszczał, gdyż wspólnie z matką pracował na roli, 
kiedy ojciec został wcielony do wojska austriackiego i odszedł na front. Powołany 1 IX 1925 
do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 17 III 1927. W 1930 powołano go na miesięczne 
ćwiczenia rez., po ukończeniu których zawarł zw. małż. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Stamtąd skierowano nas do Że-
giestowa, gdzie pilnowaliśmy granicy. Po wyminowaniu tunelu wróciliśmy do Rytra, a następnie 
zaczęliśmy się wycofywać na wschód. W rejonie Nawojowej nasz oddział został wchłonięty przez 
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większy oddział wojska zaopatrzonego w konne tabory… Rano uderzyliśmy na Krosno chcąc 
wyrzucić z miasta nieprzyjaciela. Jednak brak broni pancernej uniemożliwił wykonanie zadania, 
zostaliśmy rozbici. Więc wycofaliśmy się w kierunku Rawy Ruskiej. W ciągłych walkach dotarli-
śmy do Jaworowa, gdzie 17 IX doszła nas wiadomość, że Armia Czerwona wkroczyła w granicę 
Polski. Po tej wiadomości rozpocząłem powrót do domu. Po przejściu kilkunastu kilometrów na 
zachód, spotkaliśmy oddziały niemieckie, które zabrały nas do niewoli. Piechotą doprowadzono 
nas do Jarosławia, skąd transportem kolejowym dowieziono nas do Krakowa. Stamtąd też 4 X 
1939 zbiegł i trzy dni później powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 
w III kwartale 1997 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [ZKRPiBWP NS, P 783/768; SGGrybów, 
Kg 100/48]

PIERZYŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 15 V 1907, Wielogłowy, pow. nowosądecki, s. Waw-
rzyńca i Katarzyny, zam. Krynica, ż., 2 dzieci; st. strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekaza-
ny do 503 k. asystencyjnej, z którą wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk poległ 21 IX 
od wybuchu granatu, broniąc wzgórza pod Tomaszowem Lubelskim. Spoczywa na cmentarzu 
w Tomaszowie Lubelskim. [SGM, Zg 33/46]

PIETRAS EUGENIUSZ, ur. 19 XII 1894, Potok, pow. Kraśnik, s. Walentego i Marii; 
sierż. służby stałej. Ukończył szkołę powszechną. Wcielony w II 1915 do służby wojskowej  
w 2 rosyjskim p. art.. w Kronsztadzie, w szeregach którego walczył podczas I wojny światowej.  
1 XI 1918 wstąpił w szeregi WP z przydziałem do 8 pp Leg. Lublin. Tam 16 XII awansował do 
stopnia st. strz., zaś 19 IV 1919 na kpr., a 21 IV 1920 na plutonowego. Brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Pozostał w wojsku, a 1 III 1921 mianowano go podoficerem zawodowym.
Przeniesiony 25 V 1925 do orkiestry pułkowej 1 psp, gdzie 15 V 1928 awansował na sierż.  
W ramach mobilizacji wcielony 25 VIII 1939 do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Wieliczki. Podczas walk dostał się 14 IX do niewoli niem. Wieziony 25 X 1939 do stalagu, 
zbiegł w czasie transportu, po czym powrócił w rodzinne strony. Tam też 17 XI 1944 został 
wcielony do 7 Samodzielnego Batalionu WP w Kraśniku. Po demobilizacji 18 VIII 1945 po-
wrócił do Nowego Sącza, gdzie pracował do emerytury w uspołecznionym przedsiębiorstwie. 
Zm. 10 X 1979 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 49/70; 
Książeczka wojskowa nr 090770/48]

PIETRAS MICHAŁ ur. 5 II 1900, s. Michała; st. strz. rez., betoniarz. Jako małoletni 
ochotniczo wstąpił 19 XI 1918 do służby w 1 psp, którą zakończył 14 VII 1921. Brał udział 
w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Powołany ponownie w 1922 do wojska  
i skierowany do służby w b. KOP, skąd 15 IV 1923 przeszedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Jego wojenny szlak 
jest nieznany. Zm. 26 VIII 1940 w Krakowie. [Relacja syna Mieczysława; Książeczka wojskowa]

PIETRAŚ STANISŁAW, ur. 15 IV 1913, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Marii; 
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 3 III 1937 do XI 1938 w 4 psp w Cieszynie. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. 
Po starciu pod Jazowskiem wycofał się wraz z oddziałem do Nowego Sącza, gdzie brał udział 
w jego obronie, a następnie odszedł w kierunku wschodnim. Podczas walk w Gródku Jagiel-
lońskim, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 30 IX 
zbiegł i powrócił do domu. Zm. 12 IV 1998 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP 
NS, P 225/802; Świadek Franciszka Fisiorka]

PIETRUCH STANISŁAW, s. Jana, zam. Krużlowa Wyżnia 16; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Innych danych 
brak. [Relacja Władysława Sapalskiego]

PIETRUCHA JÓZEF, ur. w 1911; plut. pchor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp. Sprawo-
wał funkcję wojskowego komendanta stacji kolejowej w Grybowie. Tu powierzono mu ochro-
nę linii kolejowej Stróże–Ptaszkowa, ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu kolejowego 



506

nad rzeką Białą. Podczas późniejszych walk został ranny w ramię i umieszczony w szpitalu 
wojskowym nr 12. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista...., szpital Sanok, poz. 2046; bp J. Gucwa, Kąc-
lowa – wieś i parafia nad rzeką Białą, Tarnów 2003, s. 28 – tam podane jest nazwisko Pietrusza]

PIETRUCHA STANISŁAW, ur. w 1912, zam. w Sękowej, pow. gorlicki, ż.; strz. rez. 
Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Straży Granicznej w Uściu Ruskim. 
Brał udział w walkach pod Krosnem, Korczyną, Dobromilem. Innych danych brak. [SPGorl.  
Zg 791/46; Relacja Jana urzędowskiego]

PIETRUCHA WOJCIECH, ur. 22 IV 1910, Rogi, pow. krośnieński i tam zamieszkały 
pod nr 24, s. Antoniego i Anny Maciuszek; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił prawdo-
podobnie w 1 psp. Powołany w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie 
których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 3 kckm 1 psp, z którą wyruszył 
na front. Podczas walk pod Dzikowem obsługując ckm, został w czasie bombardowania ranny 
w brzuch, po czym zm. [SGNS, Zg 198/48; MP nr 73/1947; APK, UW II, ZI 283; SGNS, Ns 198/48; Relacja brata 
Stanisława]

PIETRUSZEK JAN, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych poległ  
w nieznanych okolicznościach. Innych danych brak. 

PIETRUSZKA, imię nieznane, por. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w 6 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Piotra Ciastonia i Ludwika Waligóry]

PIETRZAK FRANCISZEK, ur. 9 IV 1914, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Anieli; kpr. rez., 
robotnik kolejowy. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. 2 IX 1930 znalazł zatrudnienie na 
kolei jako pracownik sezonowy. Powołany 4 IV 1937 do służby wojskowej w 3 kckm 4 psp 
Cieszyn, skąd po wstępnym przeszkoleniu, został skierowany do szkoły podoficerskiej. Po jej
zakończeniu 3 III 1938 i awansie do stopnia st. strz. otrzymał przydział do 1 kckm jako kara-
binowy. Awansowany 18 IX 1938 na kpr., po czym 19 XI 1938 przeniesiony do rez. Wrócił do 
pracy na PKP. Odbył przeszkolenie w 1 psp, w terminie 19 III-22 VI 1939. Zmob. 1 IX 1939 do 
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki, jako d-ca druży-
ny. W czasie walk nocnych 8/9 IX pod Gdowem, jego oddział został rozbity, a on dołączył do 
napotkanej jednostki wycofującej się na wschód. Po kolejnym rozbiciu jej w okolicach Prze-
myśla, powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w kolejnictwie. Po jej zakończeniu od  
II 1945 był zatrudniony jako robotnik przy naprawie torów. W 1950 został zwrotniczym na 
stacji PKP Zakopane. W 1960 został ustawiaczem pociągów, skąd w 1974 odszedł na emerytu-
rę. Zm. 5 XI 1988 i spoczywa na cmentarzu w Sieniawie. [ZKRPiBWP NS, P 736/461]

PIETRZAK JAN, ur. 30 IV 1909, Roztoka, pow. limanowski, s. Marcina i Karoliny Mąka; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał w domu pomagając rodzi-
com w gospodarstwie, a także pracując dorywczo u zamożnych gospodarzy we wsi. Powołany 
17 IV 1931 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą zakończył 24 IX 1932. Po przejściu do rez. 
powrócił do pracy na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przeniesiony 1 IX 
do 156 rez. pp, po czym wyruszył do Krakowa. W czasie podróży jego eszelon został zbom-
bardowany przez nieprzyjacielskie lotnictwo, a przewożone wojsko, piechotą udało się w kie-
runku Wadowic. Swój udział w wojnie zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału 
powrócił do domu. Podczas okupacji pracował na roli. Po jej zakończeniu otrzymał dwuhek-
tarowe połemkowskie gospodarstwo w Nowej Wsi, na którym pracował do 1975. Następnie by 
zatrudniony w Nadleśnictwie Świebodzin, skąd przeszedł na rentę. [ZKRPiBWP NS, P 830/435]

PIETRZKIEWICZ KAROL JAN, ur. 24 IX 1907, Nowy Sącz, s. Józefa i Karoliny Stru-
gała; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się wędliniarstwa, uczęszczając jed-
nocześnie do szkoły zawodowej. Następnie pracował jako czeladnik. Powołany 15 III 1929 
do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej, skąd wrócił w stopniu 
st. strz. i został d-cą drużyny. Po przejściu do rez. 12 XI 1931 w stopniu kpr., powrócił do 
uprzednio wykonywanego zawodu. Zawezwany w 1933 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, 
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które odbywał w macierzystym pułku. W 1936 zawarł zw. małż. i przeszedł do pracy przy bu-
dowie zapory rożnowskiej. Powołany w jesieni 1938 w szeregi 1 psp, po czym przez 6 tygodni 
uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę. Dostał się w nieznanych okolicznościach w Tarnopolu do 
niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność i skierował się w stronę domu. Zatrzymany 
w czasie drogi powrotnej przez niemiecki patrol i osadzony w obozie przejściowym Tarnów. 
Po 2-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w kolej-
nictwie. Po jej zakończeniu odbudowywał most kolejowy na Dunajcu, a także inne zniszczone 
obiekty kolejowe. Począwszy od 1949 był prezesem Spółdzielni Pracy Rzeźników i Wędliniarzy 
w Nowym Sączu. Przeniesiony służbowo w 1953 do Zakładów Mięsnych, skąd w 1975 odszedł 
na emeryturę. Odznaczony „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grun-
waldzką”. Świadek zaginięcia Franciszka Stawiarza. Zm. w VIII 1996 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 573/751; SPNS, Ns 444/57]

PIĘTKA JAN, ur. 27 XI 1909, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. Grunwaldzkiej 24, s. Kata-
rzyny; strz. rez. Od 18 II 1939 ż. Maria Wójcik. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. 
[APŚM, Księga urodzin, t. 11, s. 48/491]

PIĘTKA KAZIMIERZ, ur. 22 III 1914, Gołkowice Górne, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Bronisławy Turskiej; kpr. rez., rzeźnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, terminował u masa-
rza, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Po uzyskaniu tytułu czeladnika pracował 
w wyuczonym zawodzie. Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
w XI 1938. Zmob. 28 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do kgosp 55 b. asysten-
cyjnego, po czym jako podoficer kuchenny wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał 
się w Zielonym Lesie, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd transpor-
tem wieziono go do Krakowa. W czasie tej podróży zbiegł w Woli Radziszowskiej i powrócił do 
domu. Po zawarciu zw. małż. w 1940 przeniósł się do ż. w Podegrodziu, pracując w wraz z nią na 
plebanii. Począwszy od 1947 był zatrudniony w GS „SCh” na stanowisku referenta handlowego, 
a od 1957 w Państwowym Ośrodku Maszynowym jako magazynier. Stamtąd też odszedł w 1979 
na emeryturę. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 9 XI 1984 i spo-
czywa na cmentarzu w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, P 249/260; SPNS, Kp 1966]

PIĘTKA STANISŁAW, ur. 30 IV 1909, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Józefa i Bro-
nisławy Turskiej, ż. Albina; plut. rez., masarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się  
w szkole przemysłowej. Powołany w IV 1931 do służby wojskowej, po ukończeniu której po-
został w wojsku jako podoficer nadterminowy, a następnie zawodowy. W latach 1934-1937 był 
instruktorem PW. Z chwilą wybuchu wojny został łącznikiem motorowym pomiędzy sztabem 
a dowództwem pułku. Podczas walk 18 IX poszukując bezskutecznie sztabu dostał się w Be-
reźnicy k. Stryja wraz z motocyklem do niewoli niem. Zdążył jednak zniszczyć przewożone 
meldunki. Wieziony samochodem ciężarowym do obozu przejściowego, zbiegł w czasie po-
stoju w jakiejś wiosce przed Sanem, po czym powrócił do Gołkowic. Tu jako były podoficer
wstąpił 1 X 1939 do konspiracyjnej trójki ZWZ. Aresztowany przez gestapo 15 II 1940 za to 
że miałem zastrzelić podczas działań wojennych pewnego szpiega niem. k. Starego Sącza. Lecz 
podczas przesłuchania oświadczono mi, że miałem prawo strzelania do Niemców jako wojskowy 
i z tego też powodu, po przesłuchaniu zwolniono mię 15 IV 1940 do domu. Ponownie aresztowa-
ny 20 II 1941 we własnym domu przez gestapo, za przynależność do podziemnej organizacji 
i umieszczony w nowosądeckim więzieniu. Ponieważ z naszej trójki było nas aresztowanych 2, 
a mianowicie st. sierż. Maniak i ja, przeto dali wiary zeznaniom Maniaka, który kategorycznie 
zaprzeczał bym ja miał należeć do organizacji. Dlatego też po 2 miesiącach zostałem zwolniony. 
Aresztowany po raz trzeci 20 II 1942 w mieszkaniu Antoniego Gucwy w Starym Sączu pod 
tym samym co uprzednio zarzutem, ponownie znalazł się w sądeckim więzieniu. Przewieziony 
16 VI 1942 do Tarnowa, skąd transportem z 15 VI 1942 został wysłany do KL Auschwitz (nr 
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obozowy 39512). Tu krótko pracował przy budowie zakładów chemicznych w Monowicach,  
a później przez około trzy miesiące w komandzie kanalizacyjnym, a następnie w rzeźni. Wy-
wieziony 2 XII 1944 do KL Dachau (nr obozowy 134469), gdzie 29 IV 1945 odzyskał wol-
ność, w wyniku ofensywy 7 Armii amerykańskiej. Po powrocie do kraju w X 1945 pracował  
w handlu. Odznaczony Krzyżem OficerskimOrderuOdrodzeniaPolski i „Medalem Zwycięstwa 
 i Wolności 1945”. Zm. 4 IV 1981 i spoczywa na cmentarzu w Gołkowicach. [ZKRPiBWP NS,  
P 250/169; APNS, APSO NS, teczka 292; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 143; Księga pamięci…, t. 2, s. 1158, 1159 
i 1172; Świadek Mieczysława Krzywdzińskiego i Franciszka Malika]

PIĘTKA WŁADYSŁAW, ur. 9 VII 1913, Czaczów, pow. nowosądecki, s. Jana i Apolonii 
Frączek; strz. rez., konwojent. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Mając 18 lat, został pracownikiem Zarządu Drogowego. 
Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 12 X 1937. Po przejściu do 
rez. powrócił do poprzednio wykonywanej pracy. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednost-
ki, z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu 
oddziału, powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w drogownictwie, a pod jej koniec 
przymusowo wykonywał prace ziemne w Biegonicach. Po wojnie odbudowywał tunel kolejo-
wy w Kamionce Wielkiej, a od 1954 był pracownikiem Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych. Po 4 latach przeszedł do Spółdzielni Ogrodniczo-Warzywnej w Nowym Sączu. 
Począwszy od 1967 pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wewnętrznego, skąd  
w 1972 odszedł na rentę inwalidzką. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. w III kwartale 1996 i spoczywa na cmentarzu w Łabowej. [ZKRPiBWP NS, P 251/730]

PIKULSKI JAN, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
poległ w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 110; KSp, s. 200]

PILCH ANDRZEJ ur. 23 XI 1912, Jabłonka, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Weroniki 
Pawlak; plut., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 12 IV 1934 do służby wojskowej w 4 psp, skąd skierowano 
go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu st. strz. był d-cą drużyny. Na tym 
stanowisku awansował w VI 1935 na kpr., po czym od X 1935 został podoficerem nadtermi-
nowym. Przeniesiony do 75 pp Chorzów na stanowisko instruktora, gdzie w 1936 uczestniczył  
w kursie podoficerów broni. Do rez. przeszedł w 1937. Po powrocie do rodzinnej miejscowo-
ści, do wybuchu wojny był komendantem miejscowego oddziału. Po wcześniejszym awansie 
na plutonowego, został zmob. 10 VIII 1939 do Komisariatu Straży Granicznej w Jabłonce, 
gdzie powierzono mu dowództwo 1 drużyny. Pierwszy etap jego wrześniowej drogi wiódł od 
Jabłonki przez Wysoką, Myślenice po Nowy Sącz. Tu przeszedł pod rozkazy dowództwa 1 psp 
W czasie reorganizacji rozbijanych polskich oddziałów otrzymał przydział do plutonu sztur-
mowego, z którym kontynuował walkę do Sądowej Wiszni, gdzie dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Mościska, z którego zbiegł. W drodze powrotnej zatrzyma-
ny w Tarnowie, a następnie w Mszanie Dolnej. W obu wypadkach udało mu się zbiec. Po po-
wrocie do Jabłonki pracował na roli, a także uczestniczył w przerzutach przez granicę. Od VI 
1940 do pocz. 1943 był kierownikiem rejonu przerzutowego „Orawka”, funkcjonującego w ra-
mach odcinka „Poprad”. Posługiwał się pseud. „Janosik”. Po wybuchu wojny niem.-sow. został 
powołany do służby wojskowej w 102 słowackim pp Kieżmark. Zwolniony po rocznej służbie 
powrócił do domu. Aresztowany w 1943 przez słowacki urząd bezpieczeństwa za uchylanie się 
od dalszej służby wojskowej i osadzony w więzieniu w Bratysławie. Po odzyskaniu wolności 
12 VIII 1943 ponownie wcielono go w szeregi wojska, z którego zbiegł. Wobec niemożności 
powrotu do domu wstąpił do oddziału partyzanckiego AK „Dziadka” podległego Komendzie 
Rejonowej Inspektoratu Nowy Sącz. Po zakończeniu okupacji tworzył szeregi Milicji Obywa-
telskiej na swoim terenie. W 1946 wybrano go wójtem Orawki, a następnego wójtem gminy 
Jabłonka. Począwszy od 1955 był pracownikiem Muzeum Etnograficznego w Zubrzycy Gór-
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nej, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”. Zm. 11 VII 1981 i spoczy-
wa na cmentarzu w Jabłonce. [ZKRPiBWP NS, P 257/181; Książeczka wojskowa nr C 0777644; G. Mazur, 
W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 
1939–1945, Kraków 1998, s. 156 i 170]

PIOTROWICZ ANTONI, ur. 7 VI 1912, Janowice, pow. limanowski, s. Józefa i Marii 
Biel st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Szczyrzycu pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 12 IX 1935. Po przejściu do rez. pracował nadal w rodzinnym gospodarstwie. 
W 1938 zawarł zw. małż. i podjął pracę w folwarku oo. cystersów w Szczyrzycu. Wiosną 1939 
przeniósł się do Brzączowic k. Myślenic. Zmob. 12 VIII 1939 do 7 ks w macierzystej jednostce. 
Po kilku dniach przekazany wraz z plutonem do wzmocnienia Straży Granicznej w Tyliczu. 
Tu zostali zaatakowani 31 VIII przez oddział niemiecki, który to atak odparli. W czasie walk 
po rozbiciu jego oddziału pod Stryjem, wraz z grupką żołn. przekroczył granicę węgierską. 
Internowany, skąd zbiegł i późną jesienią 1939 powrócił do domu. Podczas okupacji pracował  
w zakonnym folwarku. Po wojnie powrócił do Janowic pracując w swoim zawodzie. Dodatko-
wo do 1958 był zatrudniony w miejscowej cegielni. Zm. w V 1990. [ZKRPiBWP NS, P 261/464]

PIOTROWICZ JAN, ur. 18 XII 1912, Krosna, pow. limanowski, s. Piotra i Doroty; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany w IV 1934 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1935. Za-
wezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez., w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front wraz z I b. w rejon Krynicy. Podczas 
walk w Jaśle dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. w IV 1996. [ZKRPiBWP NS, P 805/705]

PIOTROWSKI FRANCISZEK, ur. 16 IV 1909, Kłodne, pow. limanowski, s. Antoniego  
i Zofii Dudzik; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 11 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył we IX 1932. Zawezwany w 1935 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał 
 w macierzystej jednostce. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice 
Grybowa. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił 
do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 28 I 1990. [ZKRPiBWP NS, P 677/58]

PIOTROWSKI MARIAN, ur. 23 III 1914, Nowy Sącz, s. Mikołaja i Marii Kareckiej; plut. 
rez., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. W. Jagiełły pozostał przy rodzicach. Po-
wołany w jesieni 1936 do służby wojskowej w 1 psp, której jednak nie ukończył z powodu 
choroby. Po powrocie do zdrowia 15 IV 1938 stawił się w swojej jednostce, dokończył służbę  
i 28 IX 1938 odszedł do rez. Wraz z pułkiem uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 
do macierzystej jednostki i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front. Po kapitula-
cji pod Lwowem, powrócił 20 X do domu i podjął pracę w Ostbahn-Ausbesserungswer Neu-
-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po wojnie był zatrudniony na PKP jako maszynista 
maszyn stałych w Limanowej. Stamtąd też 23 III 1974 odszedł na emeryturę. Zm. 20 XI 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, P 617/415]

PIOTROWSKI M., strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. [H. Malinowski, Powiat gorlicki…, przypis 10, s. 38]

PISZCZEK FRANCISZEK, strz., pochodzący z Ochotnicy Dolnej. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Po starciu 
pod Jazowskiem, wraz z oddziałem wycofał się do Nowego Sącza biorąc udział w jego obronie,  
a następnie odszedł w kierunku wschodnim. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim, dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Kraków, skąd zbiegł 
i powrócił do domu. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Fisiorka, Jana Sejuda]
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PISZCZKIEWICZ STANISŁAW, uczeń Gimnazjum im. Oswalda Balcera w Zakopa-
nem. Jako członek WFiPW od połowy VIII 1939 pełnił służbę wartownicza przy obiektach  
o znaczeniu strategicznym. Z chwilą wybuchu wojny wraz z kolegami udał się samochodem 
do PKU w Nowym Targu. Tu otrzymał broń i z oddziałem pod wodzą por. Józefa Oczki wyru-
szył drogą w kierunku Krakowa. W czasie marszu brał udział w obronie wiaduktu w Chabówce,  
a następnie udał się do Skomielnej na nocleg. Nad ranem 2 IX wobec bombardowania tej miej-
scowości, na rozkaz płk. Stanisława Maczka miał wraz z kolegami zameldować się w 1 psp.  
W tym celu z Rabki Zaryte otwartym wagonem kolejowym, z kolegami, dotarli do Nowego Są-
cza. Po zameldowaniu się w dowództwie został skierowany do służb obrony przeciwlotniczej 
jako obserwator. W obliczu postępującej niem. ofensywy został 4 IX wraz ze swoimi kolegami 
przetransportowany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tu pełnił służbę wartowniczo-patrolową. 
Około 15 IX wyruszył wraz z wojskiem w kierunku południowej granicy. W czasie przemarszu 
dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 3-tygodnio-
wym pobycie, został zwolniony do domu jako nieletni. [A. Filar, „Palace” katownia Podhala, s. 18] 

PIWOWAR FRANCISZEK, ur. 19 II 1914, Kłodne, pow. limanowski, s. Jana i Eleonory 
Lechniary; st. strz., piekarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął naukę piekarstwa  
u mistrza Józefa Wójsa w Limanowej, jednocześnie uczęszczając do 3-letniej szkoły zawodo-
wej. Po uzyskaniu tytułu czeladnika pracował w tym zawodzie. Powołany 24 III 1938 do służby 
wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. W czasie walk dostał się za Przemyślem, 
do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Po powrocie do domu podjął pracę w piekarni 
Stanisława Skawińskiego w Tymbarku. Zaprzysiężony w 1941 przez Mariana Kapturkiewicza 
„Rolę” do ZWZ, gdzie służył pod pseud. „Śrut”. Jego zadaniem był wypiek chleba potrzebny 
dla oddziałów leśnych. W 1944 został przeniesiony do sekcji łączności przy placówce „Trzos”. 
Po wojnie nadal pracował w swoim zawodzie, po czym w 1975 odszedł na emeryturę. Odzna-
czony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Piwnicz-
nej. [ZKRPiBWP NS, P 277/305]

PIWOWAR JÓZEF, ur. 19 II 1898, Zabełcze, pow. nowosądecki, zam. Nowy Sącz ul. Ku-
negundy 1, ż., 5 dzieci; strz. rez. We IX 1939 prawdopodobnie żołn. b. wartowniczego 1 psp.  
W czasie działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli. Innych da-
nych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1267]

PIWOWAR TADEUSZ, ur. 29 I 1905, Chełmiec, pow. nowosądecki i tam zam. pod  
nr 339, s. Józefa i Anny Giby, ż. Katarzyna Zwolennik, 4 dzieci; sierż. rez., robotnik w fabryce 
świec. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Poległ 6 IX podczas bitwy pod Wawrzką. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy  
nr 146; SGNS, P 55/40; APŚM, Chełmiec, Księga chrztów, t. 3, s. 181; Relacja Władysława Koszuta]

PIWOWAR WOJCIECH, ur. 21 IV 1910, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Elżbiety; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał matce w gospodarstwie. Powołany 
20 III 1933 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, którą zakończył 30 XI 1934. Po przejściu do 
rez. pracował jako robotnik rolny u zamożnych gospodarzy. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia 
wojskowe do 1 psp, podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. 
Podczas walk pod Dobczycami, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Ka-
isersteinbruch (nr jeńca 958) i tam zatrudniony w kamieniołomach. Po zwolnieniu w VI 1941 
i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, skierowano go do przymusowych prac. W czasie 
ich wykonywania zbiegł wiosną 1943 i przybył do Homrzysk. Tam zawarł zw. małż. z Anną 
Dudką. Utrzymywali się z pracy na roli. W 1948 znalazł zatrudnienie w Nadleśnictwie Nawo-
jowa, jako robotnik leśny. Stamtąd też w 1970 odszedł na emeryturę. Odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi i srebrną odznaką „Zasłużony w Rozwoju Sądecczyzny”. Zm. 29 IV 1992  
i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, P 778/560]
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PIWOWARCZYK JÓZEF, ur. 26 I 1906, Wilkowisko, pow. limanowski, s. Sebastiana  
i Magdaleny Żaby; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IX 1928 do służby wojskowej w 21 pal 
Bielsko, którą zakończył we IX 1930. Po powrocie do domu zawarł zw. małż. i podjął pracę  
w gospodarstwie. Zmob. 1 IX 1939 do plutonu art. 1 psp, po czym wyruszył na front w oko-
lice Grybowa. Podczas walk dostał się w Mokrotynie k. Lwowa, do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu, skąd w 1941 powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W latach 
1956-62 był członkiem władz GRN w Wilkowisku. [ZKRPiBWP NS, P 678/341]

PLATA FRANCISZEK, ur. 15 XII 1908, Gostwica, pow. nowosądecki, s. Wojciecha,  
ż. Ewa Luks, 1 dziecko, zam. Stadła 42; strz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskowa pełnił w latach 1930-1931  
w kckm 1 b. 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył 
do jej miejsca koncentracji w Starym Sączu. W czasie walk ranny 4 IX na Winnej Górze k. No-
wego Sącza w prawe przedramię. Poddany operacji w Nowym Sączu, a następnie umieszczony 
w gorlickim szpitalu. Stąd przewieziono go do Jarosławia, a następnie do Przemyśla, Żółkwi, 
Tarnopola. Tam też dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie przejściowym Brody, skąd 
powrócił do domu. W 1946 wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych. W tym też okresie 
Urząd Ziemski w Stadłach przydzielił mu dom w tej miejscowości, opuszczony przez Filipa 
Schmitza. [APK, UW II, ZI 283; APNS, APNS 3. teczka 51; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 147]

PLATA LUDWIK, ur. 24 XII 1912, Nowy Sącz, s. Józefa i Małgorzaty Nowak; kpr. rez., 
kolejarz. We wczesnym dzieciństwie zmarli jego rodzice, a wychowaniem zajęli się znajomi. 
Dzięki nim ukończył szkolę powszechną oraz 3-letnią szkolę zawodową zdobywając zawód 
tokarza metalowego. Jako czeladnik otrzymał pracę w Parowozowni Głównej PKP, jako po-
mocnik maszynisty. Powołany 15 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp i skierowany po pół-
rocznym przeszkoleniu do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu został d-cą drużyny w plu-
tonie kolarzy k. zwiadowców por. Mariana Berlinga. Po przejściu do rez. z dniem 15 IX 1935 
podjął ponownie pracę na PKP. Zawezwany 2 I 1937 na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, 
gdzie został przeszkolony na instruktora ON. Ponownie wcielony 1 VIII 1938 w szeregi 1 psp, 
gdzie do 14 II 1939, brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na pozycje do Czyrnej. Tam nas rozlokowano do kopania przejść strzeleckich, jak rów-
nież przeszkód przeciwczołgowych. Dnia 2 IX został cały batalion ściągnięty do pobliskiego lasku 
kolo Grybowa. Wówczas powiadomił nas dowódca, że są wieści, gdzie znajduje się nieprzyjaciel, 
mówiąc, że jest już prawdopodobnie w okolicach Nowego Sącza, a nasz pułk ma za zadanie 
zatrzymać go. Wobec przewagi militarnej Niemców wycofywał się wraz z innymi w kierunku 
wschodnim, uczestnicząc w walkach odwrotowych. Tak dotarł do Józefowa (?). Tam nasi ofice-
rowie zorganizowali z wojska z różnych rozbitych pułków obronę. Okopaliśmy się jak mogliśmy  
i czekaliśmy na nieprzyjaciela. Mieliśmy parę działek przeciwpancernych i parę dział artylerii  
75 mm. Tymi silami zatrzymaliśmy Niemców na parę godzin. Jednak w czasie walki zostałem 
ranny w lewą nogę i rękę oraz prawe oko. Wraz z innymi rannymi kolegami i Niemcami zosta-
łem przewieziony do szpitala w Przemyślu. Tam nas rozdzielono: Niemcy osobno, Polacy osobno  
i warta przy nas. W czasie opatrunku prosiłem doktora czy by mi nie pomógł w jakiś sposób. Bo-
wiem miałem brata w klasztorze na Zasaniu u Albertynów i chciałem by się z nim porozumiał. 
Po kilku dniach wszystko było załatwione. Przygotowali mi ubiór zakonnika i w czasie opatrun-
ku przebrano mnie w niego i bocznymi przejściami zostałem przeniesiony do dorożki. W klaszto-
rze byłem leczony przez tegoż waśnie lekarza. W dniu 10 XI 1939 zostałem odwieziony na stację 
kolejową i odjechałem do Nowego Sącza. Tu jednak ż. nie zastał. Nachodzona przez gestapo, 
poszukującego męża za ucieczkę z niewoli przeniosła się do rodziców w Witowicach Górnych. 
Tam też i on zamieszkał. Podczas pobytu w Nowym Sączu, został zatrzymany w czasie łapanki 
w I 1940 i wywieziony do przymusowych prac w Schweinfurt, a następnie Nassau. Tam też  
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17 III 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Zabrany przez nich 
do obozu przejściowego dla Polaków w Aschaffenburgu, skąd powrócił 15 X 1945 do kraju. Tu 
podjął pracę w Parowozowni PKP w Nowym Sączu jako maszynista. Wobec postępującej cho-
roby oka, spowodowanej wrześniową raną, przeniesiono go w 1956 na stanowisko dyspozyto-
ra I klasy w Chabówce. Skąd też odszedł na emeryturę. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu 
w Witowicach Dolnych. [ZKRPiBWP NS, P 767/398]

PLATA WOJCIECH, ur. 30 I 1907, Mokra Wieś, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Mężyk; strz. rez., rolnik. Ukończył 1 klasę szkoły powszechnej, bowiem nauczyciela zmob. do 
wojska austriackiego po wybuchu I wojny światowej. Pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 6 ks 1 psp, którą zakończy 15 IX 
1931. Zmob. 28 VIII 1907 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, po czym wy-
ruszył na front do Wieliczki. Podczas walk nad Sanem, dostał się do niewoli niem. Wieziony 
do stalagu zbiegł z transportu pomiędzy Dębicą a Tarnowem. W czasie okupacji wstąpił w VI 
1941 do BCh, gdzie nosił pseud. „Dymek”. W okresie 15 III 1944-15 I 1945 był żołn. oddziału 
ppor. Stanisława Witowskiego „Juhasa”. Przez cale swoje życie pracował na roli. Odznaczony 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 6 V 1976 i spoczywa na cmentarzu w Po-
degrodziu. 

PLEWA ALEKSANDER, ur. 11 XI 1916, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Antoniego i Ma-
rii Tryty; strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 23 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, pod-
czas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w okolice Krynicy. Podczas 
walk w Libuszy dostał się 7 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeńca 544), a następnie kolejno przebywał w stalagu XII A Limburg, XII C Wiebelsheim,  
a od 29 III 1942 w XII D Trier. Tu też w IV 1945 odzyskał wolność w wyniku operacji wojsk 
alianckich. Do kraju powrócił 22 VII 1945 i zatrudnił się w PKP. Stamtąd też w 1976 odszedł 
na emeryturę. Odznaczony „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. w 1966 i spoczywa 
na cmentarzu w Sieniawie. [ZKRPiBWP NS, P 712/726]

PLEWA ANDRZEJ, ur. 21 V 1910, Huba, pow. nowotarski, s. Jana i Marii Kopeć; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany w X 1931 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, którą zakończył 
w IV 1933. Zawezwany w VII 1939 na bezterminowe ćwiczenia rez. do 1 psp, podczas których 
wybucha wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front, wraz z I b. w rejon Krynicy. Swój udział 
w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okre-
sie okupacji, a także w pierwszych latach powojennych trudnił się rolnictwem. Począwszy od  
1 I 1964 został zatrudniony jako konserwator w Państwowym Ośrodku Prewencyjnym w Za-
kopanem, a następnie od 12 XII 1970 na tym samym stanowisku w tamtejszym Hotelu „Orbis”. 
Stamtąd też 1 II 1971 odszedł na rentę. Zm. we IX 1988 i spoczywa na cmentarzu w Poroninie. 
[ZKRPiBWP NS, P 638/410]

PLEWA ANTONI, ur. 8 VIII 1906, Maniowy, pow. nowotarski, s. Walentego i Anny Maj-
ka; strz. rez., rolnik, kawaler. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1931 w b. KOP. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk, dostał się w Tłumaczu 
do niewoli sow. Przekazany w XI 1939 stronie niem. w ramach wymiany jeńców i osadzony 
w stalagu XIII A Bad Sulzbach (nr jeńca 21675). Przydzielony do Arbeitskommando 201 przy 
stalagu XIII D Nürnberg i zatrudniony w firmie Conradty w Nürnberg-Röthenbach (produ-
kującej m.in. reflektory przeciwlotnicze). W czasie wykonywania swoich czynności zachoro-
wał w skutek przemrożenia i przebywał przez 6 tygodni w szpitalu w Norymberdze i 8 tygodni 
w obozowym lazarecie. Postawiony przed komisję lekarską, która orzekła o jego całkowitej 
niezdolności do pracy, po czym 6 IX 1942 powrócił do domu. Tak podczas okupacji jak i po 
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jej zakończeniu nie pracował z powodu nabytej choroby, będąc na utrzymaniu rodziny. Zm.  
w 1979 i spoczywa na cmentarzu w Maniowach. [ZKRPiBWP NS, P 304/270]

PLEWA FRANCISZEK, ur. 3 VII 1913, Lasek, pow. nowotarski, s. Józefa i Anny Ciosek; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował dorywczo w PKP, Zarządzie 
Wodnym, oraz w firmie drzewnej w Lasku. Powołany 4 IV 1937 do służby wojskowej w 2 ks  
3 psp Bielsko, skąd 3 miesiące później przeniesiono go do plutonu łączności. Stamtąd też 14 XI 
1938 odszedł do rez. Zawezwany 18 III 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp na stanowisko 
telefonisty, które zakończył 25 VI 1939. Zmob. 23 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do plutonu 
łączności 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki jako telefonista. Podczas działań 
wojennych, dostał się 22 IX w Tarnopolu do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność 
i skierował się w stronę domu. W drodze powrotnej został zatrzymany przez niemiecki patrol 
przy przekraczaniu Sanu i umieszczony w obozie przejściowym Przeworsk (cukrownia). Wie-
ziony transportem do Rzeszy zbiegł w okolicach Bochni, po czym powrócił do domu. Przez 
całą okupację trudnił się rolnictwem. Począwszy od 1950 pracował w nowotarskim „Arge-
dzie”, a następnie w sklepie na stanowisku kierownika. Zm. 24 I 1985 i spoczywa na cmentarzu  
w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, P 306/261]

PLEWA FRANCISZEK, ur. 24 XII 1914, Klikuszowa, pow. nowotarski, s. Jakuba i Anto-
niny Białoń; st. strz. rez., kawaler. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 6 III 1936 do służby wojskowej w 7 ks 4 psp Cie-
szyn, którą zakończył 28 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. 
W czasie działań wojennych dostał się 17 IX w nieznanych okolicznościach, do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VIII B Lamsdorf, gdzie przebywał do 1940. Po zwolnieniu z niewoli i uzy-
skaniu statusu robotnika cywilnego pracował przymusowo na roli. Do kraju powrócił w 1946 
i podjął pracę w nowotarskim Nadleśnictwie. W 1950 wyjechał do m. Parkoszów pow. bole-
sławiecki, gdzie został zatrudniony w Nadleśnictwie Kliczków. Po zamieszkaniu w Golnicach  
w 1964 został starszym dróżnikiem, a następnie pracował w Spółdzielni Ochrony Mienia. Zm. 
4 IX 1971. [ZKRPiBWP NS, P 307/245]

PLEWA JAN, ur. 8 IX 1910, Klikuszowa, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzyny; strz. 
rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933 w 2 psp Sanok. Dwa lata później był 
powołany na przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych przy Oficerskiej Szkole Piechoty
w Ostrowi Mazowieckiej. Zawezwany 1 VII 1939 na ćwiczenia rez. do 2 kckm 1 psp, które 
ukończył z początkiem VIII. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po 
czym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk Niemcy atakowali nas zarówno z ziemi, 
nacierając czołgami, jak również obsypując nas bombami z samolotów. Z dwóch kompanii: strze-
leckiej i ckm, po tym pozostały nas jedynie bardzo znikome ilość, bowiem pozostali zginęli lub 
zagubili się. Ja wspólnie z sześcioma kolegami z obsługi ckm-u wycofywałem się w kierunku, 
którego już dzisiaj nie potrafię określić z braku znajomości terenu. Tu należy podkreślić, że przy 
przekraczaniu drogi postrzelono mi pociskami furażerkę, (bowiem podczas mobilizacji zamiast 
hełmów dostaliśmy takie nakrycie głowy). O tym fakcie dowiedziałem się po chwili od mojego 
kolegi, który zauważył strużkę krwi spływającą po twarzy. Owym kolegą był woźnica Władysław 
Rypel. Pomimo tego ciągnęliśmy nadal traktem drogowym naprzód. Nagle ukazali się hitlerowcy 
krzycząc Hende hoch! Jeden z nich dźgnął mnie bagnetem w okolice biodra, a następnie rozciął 
mi tymże bagnetem prawą rękę. Następnie Niemcy zabrali nas wszystkich, z tym, że mnie i dru-
giego kolegę doprowadzili do swojej komendy w wiosce, a pozostałych do innej wioski. Tam po-
czątkiem mnie i innym żołnierzom kazali kopać rowy o głębokości przekraczającej nasz wzrost. 
Cudem uniknęliśmy śmierci, gdyż po kilku chwilach załadowano nas i przetransportowano do 
Cieszyna. Tam przebywaliśmy w koszarach wojskowych. Stamtąd wywieźli nas samochodami do 
lagru, lecz w drodze kilku z nas zmarło z powodu okropnych warunków transportu i przełado-
wania. Osadzony w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a następnie Stalagu XII A Limburg (nr 
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jeńca 2452), gdzie pracował przy wykonywaniu rowów melioracyjnych. W 1943 skierowano 
go do fabryki IG Metall Wiesbaden-Limburg gdzie był zatrudniony do chwili wyzwolenia przez 
armię amerykańską. Z powodu nabytej choroby reumatycznej od 1946 do IV 1947 przebywał 
w szpitalu, po czym jeszcze w tym samym miesiącu powrócił do kraju. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. w 1977 i spoczywa na cmentarzu w Klikuszowej. [ZKRPiBWP NS, P 20/92]

PLEWA JÓZEF, ur. 17 II 1908, Maniowy, pow. nowotarski, s. Jakuba i Katarzyny Baki; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej przebywał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany w III 1928 do służby wojskowej, którą ukończył w VII 1929. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, po czym wyruszył na front w kierunku 
Łącka. Tam 4 IX podczas potyczki, ranny w nogę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony 
w wiedeńskim szpitalu wojskowym, skąd po 5 tygodniach przeniesiono go do stalagu XVII 
A Kaisersteinbruch (nr jeńca 2564). Przewieziony w V 1940 do stalagu V B Villingen i tam 
zatrudniony przy pracach rolnych. Wolność odzyskał w V 1945 w wyniku ofensywy wojsk 
alianckich. 15 V 1946 powrócił do kraju. Przez całe życie był rolnikiem. Zm. 28 VII 1998  
i spoczywa na cmentarzu w Maniowach. [ZKRPiBWP NS, P 303/813]

PLEWA STANISŁAW, ur. 26 XI 1906, Sromowce Niżne, pow. nowotarski, s. Józefa  
i Katarzyny Kokory, ż. Antonina; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej 
pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 
1928-1930 w 4 psp Cieszyn, w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. 
co 2 lata był powoływany na ćwiczenia wojskowe do 2 psp Sanok, podczas których awansował 
do stopnia plut. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył 
na front do Wieliczki. Podczas walk pod Tomaszowem Lubelskim dostał się 20 IX do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu VIII C Sagan (nr jeńca 2148), skąd 1 V 1940 przeniesiono go do sta-
lagu XII A Limburg. Po miesięcznym w nim pobycie znalazł się w stalagu XII B Frankenthal, 
z nakazem pracy w Arbeitskommando nr 452. Tam też został postrzelony. Pomimo szpitalnego 
leczenia do końca życia pozostał inwalidą. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzna-
czony „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. po 1982  
i spoczywa na cmentarzu w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, P 309/308; tamże, Koło Szczawnica, k. 425-428; 
ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 107]

PLEWA STANISŁAW, ur. 14 II 1911, Łopuszna, pow. nowotarski, s. Jana i Anny Chowa-
niec; st. strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1933 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, którą 
zakończył we IX 1934. Zawezwany 2 lata później na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał 
w macierzystej jednostce. Ponownie powołany w VIII 1938, brał udział w operacji „Zaolzie” wraz 
z plutonem pionierów, dowodzonym przez por. Znamierowskiego. Zmob. 10 VIII 1939 do bON 
„Zakopane” i wysłany na przeszkolenie minerskie do 5 Baonu Saperów Kraków. Po jego ukoń-
czeniu z wybuchem wojny powrócił do jednostki mobilizacyjnej, po czym wyruszył na front. Po 
rozbiciu swojej jednostki wcielony pod Krosnem do 7 ks 1 psp. Tam nieznany mu z nazwiska 
porucznik doprowadził do rozbrojenia jego plutonu, bowiem wydał rozkaz nie strzelania do Niem-
ców. W wyniku tego dostał się do niewoli, z której niebawem zbiegł. Podczas okupacji pracował 
przy wyrębie i zwózce drewna, a po jej zakończeniu w rolnictwie. Zm. 27 III 1992 i spoczywa na 
cmentarzu w Łopusznej. [ZKRPiBWP NS, P 874/549; Świadek Franciszka Dzielskiego, Józefa Siuty]

PLUTA EUGENIUSZ, ur. 16 XI 1913, Cieniawa, pow. nowosądecki, s. Jana i Kamili Ry-
siewicz, zam. Piwniczna; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 156 rez. pp, 
z którym wyruszył na front do Krakowa. W czasie działań wojennych został ciężko ranny. 
Umieszczony w szpitalu w Zamościu, gdzie 18 IX zm. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu 
wojennym. [MP nr 127 z 22 X 1947 r., sygn. M-12354; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 79]

PŁACHETKA WŁADYSŁAW, ur. 1 IV 1912, Mszana Górna, pow. limanowski, s. Jana  
i Marii; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował w tartaku Fo-
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jesztana w swojej miejscowości. Począwszy od 1931 był zatrudniony na placu należącym do 
Galicy. Powołany 14 IV 1934 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, którą zakończył 15 IV 
1935. Po przejściu do rez. zatrudniono go w Zarządzie Wodnym. Zawezwany 15 VIII 1938 
na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
15 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, po czym wyruszył na front do Czyrnej. Podczas walk w Lasach 
Janowskich, w czasie kontrataku, wziął do niewoli wspólnie ze swoją drużyną 9 żołn. nieprzy-
jaciela z kapitanem na czele. W trakcie dalszych walk w Brzuchowicach, dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd po 3 dniach wywieziono go do Krako-
wa-Kobierzyna. Stamtąd zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w Zarządzie 
Wodnym, a od 1942 w kolejnictwie. Po jej zakończeniu nadal był kolejarzem, a następnie ro-
botnikiem w Zarządzie Wodnym. Stamtąd też w 1978 odszedł na emeryturę. Zm. w I 1997  
i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, P 679/748]

PŁACHTA PIOTR, ur. 13 V 1904, Mstów, pow. limanowski, s. Stanisława i Anny Ka-
raś; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w III 1926 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców 
Kresowych Stryj, skąd po 6 miesiącach przekazano go do 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu 
do rez. w III 1928 pracował nadal w gospodarstwie rodziców. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas  walk 
pod Józefowem został ranny w obie nogi i rękę. Z pola walki zawieźli mnie do szpitala polowego 
w Józefowie, skąd wróciłem do domu jako inwalida. Przez cały późniejszy okres w miarę swoich 
możliwości pracował w rolnictwie. Zm. w IV kwartale 1997 i spoczywa na cmentarzu w Słupi. 
[ZKRPiBWP NS, P 846/772]

PŁACHTA STANISŁAW, ur. 16 VIII 1911, Zbyszyce, pow. nowosądecki, s. Tomasza  
i Marii, zam. Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 15; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych 
brak.

PŁASZEK WOJCIECH, zam. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski; strz. rez., rolnik. 
Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się 
19 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców przekazany  
w XI 1939 stronie niem. i osadzony w stalagu XII A Limburg. Innych danych brak. [ZKRPiBWP 
NS, świadek Karola Biela]

PŁAWECKI SZCZEPAN, ur. 21 VII 1910, Laskowa, pow. limanowski, s. Józefa i Anny 
Załupska; kpr. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w szkole 
zawodowej, ucząc się ślusarstwa. Powołany 15 III 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 18 IX 1933. Po przejściu do rez. pracował w swoim zawodzie w różnych firmach.
Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Dostał się 24 IX 
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem., zbiegł podczas przeprowadzania jeńców do 
obozu, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako kowal w miejscowym 
kamieniołomie, należącym do niem. firmy Vidnava. Po jej zakończeniu został pracownikiem 
Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK) w Nowym Sączu. W 1950 wyjechał do Jaworzna 
gdzie pracował w kopalni węgla. Stamtąd też w 1970 odszedł na emeryturę. Zm. 27 IV 2000  
i spoczywa na cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, P 561/858]

PŁAWECKI TADEUSZ, ur. 20 I 1915, Jaworzna, pow. limanowski, s. Stanisława i Lu-
dwiki Pasionek; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp,  
w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w rejon Śnietnicy. W czasie 
działań wojennych, dostał się 28 IX w nieznanych okolicznościach pod Lwowem, do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 1 X zbiegł i powrócił do domu. W I 1942 został 
zaprzysiężony przez Wincentego Rośka pseud. „Dotner” do AK i przydzielony do placówki 
„Ulga” w Jaworznej. W ramach akcji zbrojnego podziemia pod pseud. „Wiatr” uczestniczył  
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w kilku akcjach partyzanckich w tym w likwidacji posterunku niem. żandarmerii i granatowej 
policji w Łososinie Dolnej. Po zakończeniu okupacji pracował w nowosądeckim Zarządzie 
Wodnym. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, P 317/734; Książeczka wojskowa nr C O765003]

PŁOSKONKA JÓZEF, ur. 7 I 1907, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Andrzeja i Albiny 
Nawara, zam. Nowy Sącz ul. Nawojowska 20, od VII 1938 ż. Maria Helena Jędrusik, 2 dzieci; 
plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp. Jego żołnierska droga we IX 1939 jest niezna-
na. Po przekroczeniu granicy węgierskiej przez Jugosławię przedostał się do Francji. Po jej klę-
sce w 1940 przetransportowany do Wielkiej Brytanii i wcielony do WP. Zm. we Francji. Innych 
danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1268; APŚM, NS Księga zapowiedzi, poz. 8/1938]

PŁOZA WOJCIECH, ur. 17 IV 1911, Zakopane, s. Józefa i Teresy Zielińskiej; strz. rez., 
rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w III 1933 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, skąd 3 miesiące 
później przeniesiono go do k. wartowniczej. Po przejściu do rez. z dniem 17 IX 1934, powrócił 
do pracy w rolnictwie. Rok później zawarł zw. małż. Zawezwany we IX 1937 na 4-tygodniowe 
ćwiczenia wojskowe, które odbywa w Różanach. Ponownie zawezwany 5 IX 1938 na 8 tygodni 
do 1 psp, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp 
i przydzielony do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk pod 
Gdowem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd po  
2 tygodniach przewieziono go do stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 24337), a następnie do 
stalagu X A Schleswig. Zwolniony z obozu 4 II 1942 i po uzyskaniu statusu robotnika cywil-
nego skierowano go do przymusowych prac rolnych w Flensburgu. Do kraju powrócił 10 XII 
1945 i podjął pracę w PKP Zakopane. Stamtąd też odszedł 1 V 1971 na emeryturę. Odznaczo-
ny „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. w VII 1988  
i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, P 729/401; Książeczka wojskowa nr A 0286568]

PŁÓTNICA SZCZEPAN, ur. 5 I 1916, Nowy Sącz, s. Józefa i Anny Kurasiewicz, zam. 
Nowy Sącz, Stara Kolonia 815; plut. pchor. Od 28 VI 1939 ż. Elżbieta Krzanowska. We IX 1939 
żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APŚM, Księga chrztów, t. 11, s. 351]

POCHWAT WŁODZIMIERZ, por. We IX 1939 dowódca plutonu ckm w cieszyńskiej 
kmarsz. Innych danych brak. Być może on też został d-cą 1 kckm 4 b. ckm PSZ na Zachodzie, 
formowanego od I–VI 1945 w Dunblane w Szkocji. [KSp, s. 200]

POCIECHA WŁADYSŁAW, ur. 26 VIII 1912, Męcina, pow. limanowski, s. Marcina  
i Julii Woźniak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 6 IV 1932 do służby wojskowej w 4 psp 
Cieszyn, którą zakończył 10 X 1933. Zawezwany w 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które 
odbywał w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front w rejon Huty. Tam 
zajęliśmy stanowiska obronne w sile kompanii. Niemcy obeszli jednak nasze stanowiska i wobec 
groźby okrążenia, wycofaliśmy się na Grybów. W Borysławiu był nalot. W czasie jego trwania 
nasze oddziały zostały rozbite. Część wojska poszła na Węgry, a część przedostała się do domu. Ja 
powróciłem w rodzinne strony. Podczas okupacji pracował przymusowo w lesie jako robotnik. 
W 1944 gestapo aresztowało jego ojca, siostrę i brata, którzy zostali rozstrzelani za przyna-
leżność do organizacji podziemnej. Po tej tragedii zagrożony aresztowaniem, za współpracę  
z partyzantką, ukrywał się do końca wojny. Począwszy od 1949 został zatrudniony w Klę-
czańskich Kamieniołomach Drogowych, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Zm. w VII 1996  
i spoczywa na cmentarzu w Skrzętli. [ZKRPiBWP NS, P 697/725]

PODGÓRNI FRANCISZEK SEBASTIAN, ur. 18 V 1911, Zbludza, pow. limanowski,  
s. Jakuba i Marii Brzęczek; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej po-
został przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1932 do służby wojsko-
wej 1 k. 1 psp i przeniesiony z VI 1932 do plutonu pionierów. Skierowany 2 miesiące później 
na kurs obrony przeciwgazowej w 3 psp Cieszyn, skąd w X 1932 w stopniu st. strz. powrócił 
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do swojego plutonu. Rok później przeszedł do rez. Zawezwany wiosną 1938 do macierzystej 
jednostki, gdzie uczestniczył w 4-tygodniowych ćwiczeniach wojskowych. Ponownie znalazł 
się w szeregach armii jesienią 1938 na 3 miesiące, biorąc udział w operacji „Zaolzie”. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wielicz-
ki. Podczas wrześniowych walk stoczyliśmy z Niemcami kilka bitew obronnych, gdzie zostałem 
ranny odłamkiem bomby w plecy. W takim stanie dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Inter-
nowany w obozie Podwołoczyska, skąd przewieziono nas transportem kolejowym do Kozielska, 
gdzie byliśmy około 3 miesięcy. Następnie zostaliśmy załadowani na transport do Brześcia Li-
tewskiego i przekazani Niemcom. Osadzili mnie w Stalagu XIII D Nürnberg, stamtąd brano nas 
pod bronią, na roboty do fabryk i na roli. Pilnowali na wachmani. Spaliśmy w budynkach ogro-
dzonych drutem kolczastym. Ze względu na stan zdrowia pojechał za mnie krewny Jan Mierwa. 
Mnie puścili do domu w 1943. Po powrocie do domu jeszcze trochę chorowałem i w tym czasie 
zostałem zaprzysiężony do AK placówka „Kuźnia” przez Jana Połomskiego pseud. „Dąb”. Z jego 
oddziałem pod pseud. „Jesion” brał udział w akcjach partyzanckich na Turbaczu i Mogielicy. 
Po wojnie przeniósł się do Milika, gdzie objął połemkowskie gospodarstwo. Równocześnie 
w latach 1946-72 pracował w Nadleśnictwie Muszyna, a następnie w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Muszynie. Zm. 8 XI 1982 i spoczywa na cmentarzu w Miliku. [ZKRPIBWP NS,  
P 333/201; Książeczka wojskowa nr C O756247]

PODGÓRNY JÓZEF, ur. 17 III 1904, Słopnice Królewskie, pow. limanowski, s. Grzego-
rza i Heleny Goryczka; strz. rez., rolnik. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk pod Sądową Wisznią został ranny w twarz. Umieszczony 
wraz z innymi rannymi w stodole i pozostawiony pod opieką miejscowych kobiet. Tam też 
dostał się do niewoli niem. Umieszczony prawdopodobnie w przemyskim szpitalu, skąd 6 XI 
1939 został przewieziony do krakowskiego szpitala im. Kopernika. Po wyleczeniu ran powró-
cił do domu. Zm. 10 X 1969 i spoczywa na cmentarzu w Słopnicach. [„Echo Parafialne”, kwartalnik, 
nr 1 (20) z 2003, s. 19]

PODGÓRSKI JAN, ur. 13 VI 1909. Barcice, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii, 
zam. Nowy Sącz, ul. Podgórska 3a (nr konskrypcyjny 2313); strz. rez. We IX 1939 prawdopo-
dobnie żołn. 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”. Innych danych brak. 

PODKÓWKA JÓZEF, strz. We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp. Poległ 7 IX w czasie walk pod 
Libuszą. 

PODOBIŃSKI ANTONI, ur. 3 I 1905, Brzyna, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Rozalii 
Łatka; strz. rez. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany w X 1926 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
w IV 1928. W 1930 zawarł zw. małż. i zamieszkał u żony w Przysietnicy. Zmob. z końcem VIII 
do macierzystej jednostki, po czym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się 18 IX 
do niewoli niem. Osadzony w stalagu III B Fuerstenberg (nr jeńca 3214), skąd po zwolnie-
niu 20 VII 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został skierowany do przymuso-
wych prac w Frankfurcie n. Odrą. Po zakończeniu wojny zgłosił się w punkcie repatriacyjnym  
w Koźlu, skąd w VI 1945 powrócił do domu. Pracował jako robotnik w różnych zakładach 
pracy do 1965, po czym przeszedł na emeryturę. Zm. 9 VI 1981 i spoczywa na cmentarzu  
w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, P 340/183]

PODSADOWSKI JAKUB, ur. 15 V 1910, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Jana i Marii 
Pawełka; st. strz. rez., palacz kotłowy. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 10 IX 1932 do służby wojskowej w 6 psp 
Stryj, którą zakończył w III 1934. W 1936 zawarł zw. małż. i zamieszkał u żony w Kobylance. 
W 1937 rozpoczął pracę w Kopalni Nafty „Petrol” w Krygu. Wcielony w V 1939 w szeregi ON, 
gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 IX 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą 
wyruszył na front do Gładyszowa. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po 
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rozbiciu oddziału powrócił do domu. Przez całe życie był związany z kopalnictwem ropy. Zm.  
23 V 1997 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS P 838/762; tamże, Koło Miejskie 
Gorlice, Zmarli członkowie, t. 5, poz. 565]

PODSADOWSKI JAN, ur. 12 V 1902, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Michała i Katarzy-
ny Kroczek, zam. w Rzepienniku Biskupim; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”,  
z którym wyruszył na front. W czasie walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu X A Schleswig (nr jeńca 14707), jako jeniec zatrudniony do prac, 
gdzie 7 IX 1941 zm. w Hornstorf i został pogrzebany na cmentarzu Hamburg-Ohlsdorf (kw. 
35 rząd. 7 gr. 23). [SPGorl., Ns 101/67; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 290; baza danych straty.pl]

PODWIN ZYGMUNT, ur. 8 X 1896, Nowy Sącz, s. Edmunda i Karoliny Bazielich; st. 
sierż. służby stałej. Absolwent 4 klas gimnazium i kursu nauczycielskiego w Krakowie. 18 VIII 
1914 wstąpił do Legionów Polskich, z którymi wyruszył na front rosyjski. W XII 1914 podczas 
walk w Karpatach, zachorował na ciężkie zapalenie płuc, po czym odesłano go do szpitala. Po 
powrocie do zdrowia zwolniono go ze służby wojskowej. 1 VIII 1916 powrócił do Legionów, 
otrzymując przydział do 6 k. 5 pp, gdzie pod dowództwem por. Władysława Broniewskiego 
brał udział w walkach nad Stochodem. Po kryzysie przysięgowym przeniesiono go do 100 
austr. pp, a następnie 20 austr. pp. Stamtąd też 1 XI 1918 ochotniczo wstąpił w szeregi 1 psp. 
Wraz z nim brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, awansując 1 V 1920 do stopnia st. sierż. 
Mianowany 1 V 1922 podoficerem zawodowym w swoim pułku, służył na różnych stanowi-
skach. Przeniesiony w 1938 na stanowisko szefa II b., którym był do 2 VIII 1939. Następnie 
rozkazem Dowódcy Korpusu nr 5 zostałem mianowany z dniem 2 VIII 1939, szefem kancelarii 
sztabu Brygady Podkarpackiej, której dowódcą był płk dyplomowany Stawarz, a szefem sztabu 
kpt. Węgorek. Stacjonował on w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej. W sztabie pełniłem 
służbę do 1 IX, a następnie wraz z nim wyjechałem na front w kierunku Gorlic. Po wycofaniu się 
naszych wojsk w kierunku Jasła, a następnie Krosna wojska naszej Brygady zostały rozbite przez 
nieprzyjaciela. Rozkazem I oficera sztabu por. Baranieckiego cofaliśmy się wspólnie w kierunku 
miasta Turka (było nas 5 osób: por. Baraniecki, ppor. Kowalski, st. sierż. Podwin, kpr. Wolniak, 
strz. Maślanka). Cofając się napotkaliśmy oddział ON ze Sanoka, do którego dołączyłem i wraz 
z nim cofałem się do miejscowości Sianki. W dniu 19 IX wraz z nim przekroczyłem granicę wę-
gierską. Internowano nas w obozie żołnierzy polskich w miejscowości Sarvar, gdzie byłem szefem 
kompanii. Po ucieczce z niego, przez Jugosławię przedostał się do Francji, gdzie 10 III 1940 
wstąpił do 3 pp stacjonującego w Coëtquidan. Stamtąd też wyruszył na front. Po kilku dniach 
wraz z wojskiem francuskim przedzierał się przez linie niemieckie do portu w Bordeaux, gdzie 
po załadowaniu na statek przeżył jego potężne bombardowanie. Ponownie zaokrętowany na 
naszego „Batorego”, po czym 24 VI 1940 odpłynął do Anglii. Tu został skierowany do Brygady 
Szkolnej w Centrum Wyszkolenia Piechoty I Polskiego Korpusu. Służył tam na różnych sta-
nowiskach, a mianowicie oficera mundurowego, oficera żywnościowego, szefa k. dowodzenia 
CWP, dosługując się stopnia chor. Po demobilizacji powrócił 14 VII 1947 do kraju i podjął 
pracę w Małopolskiej Spółce Handlowej filia Nowy Sącz. W II 1950 został pracownikiem Cen-
trali Handlowej Przemysłu Metalowego Ekspozytura Kraków, a następnie był kierownikiem 
inwestycji w MHD. 2 VIII 1952 przeszedł do Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Bu-
dowlanego, skąd 28 II 1962 odszedł na emeryturę. Odznaczony: Krzyżem Niepodległości, 
Brązowym Krzyżem Zasługi, oraz medalami: „10-lecia Odzyskanej Niepodległości”, „Za Dłu-
goletnią Służbę”, „Medalem Wojska”, „Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921”. Zm. 3 X 
1971 i spoczywa na Cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 172]

PODWIKA WŁADYSŁAW, ur. 26 XI 1913, Biała Niżna, pow. nowosądecki, s. Piotra  
i Ludwiki Krok; strz. rez. Służbę wojskową pełnił od 4 IV 1937 do 13 XI 1938 w 1 psp, w czasie 
której brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 1 IX 1939 do macierzystej jednostki i przekaza-
ny do plutonu zwiadowców w 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie 
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działań wojennych 16 IX dostał się w Dzikowie do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Przemyśl, skąd wywieziono go do stalagu IV A Elsterhorst. Stamtąd też 5 III 1943 
zbiegł, po czym powrócił do domu, ukrywając się do końca wojny. 

POGORZELSKI, imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front jako z-ca d-cy plutonu art. piechoty. [P1P, s. 113; KSp, s. 200]

POGÓRSKI JÓZEF, ur. 3 I 1910, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Wojciecha i Wikto-
rii Ciężak; strz. rez., rolnik. Ze względu na panujące w rodzinie ubóstwo, do szkoły nie uczęsz-
czał, lecz zmuszony był pracować w gospodarstwie. Powołany 4 X 1933 do służby wojskowej 
w 4 b. KOP „Dederkały”, którą zakończył 28 IX 1935. W 1937 zawarł zw. małż. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem., z której 
zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w 1988. [ZKRPiBWP NS, 
P 652/378]

POGWIZD JÓZEF, ur. 27 VII 1916, Barcice, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii Weber; st.
strz., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, odbywał praktykę stolarską. Powołany 20 III 
1938 do służby wojskowej w plutonie ppanc. 1 psp, podczas której wybuchła wojna. 27 VIII 
wyruszył na pozycje do Gładyszowa. Po 2 dniach przeniesiono go do Grybowa i wcielono do 
3 kckm. Podczas walk pod Birczą uczestniczył w zestrzeleniu nieprzyjacielskiego samolotu. 
Następnie pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony prawdopodobnie obozie 
przejściowym Jarosław, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w ry-
terskiej firmie Delta, jako stolarz. Po jej zakończeniu wstąpił do Służby Ochrony Kolei, gdzie 
był strażnikiem w Nowym Sączu. W 1949 przeszedł do Spółdzielni Przemysłu Ludowego  
i Artystycznego „Przełom”, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. Zm. w XI 1990 i spoczywa na 
cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP NS, P 633/485; SPNS, Kp 362/67]

POGWIZD JÓZEF, ur. 9 I 1906, Paszyn, pow. nowosądecki i tam zam. pod nr 35, s. Jana, 
ż. Maria Brzeska, 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk nabawił się ciężkiej choroby 
żołądka. W 1945 wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych. [APK, UW II, ZI 283]

POGWIZD KAROL, ur. 3 XI 1896, Maszkowice, pow. nowosądecki, zam. Nowy Sącz ul. 
Zygmuntowska 25, ż.; st. sierż. służby stałej. W czasie działań wojennych poległ w nieznanych 
okolicznościach. Innych danych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1269; KSp, s. 200]

POHLER STEFAN, ur.15 VIII 1904, Krystynopol pow. sokalski, woj. lwowskie, s. Stani-
sława i Jadwigi; pracownik biurowy. Prawdopodobnie ukończył szkołę średnią, po czym od-
bywał służbę wojskową. We IX 1929 był instruktorem w Centralnej Szkole Straży Granicznej  
w Górze Kalwarii. W IV 1932 przeniesiono go na stanowisko kierownika placówki SG w Mili-
ku, a 2 lata później objął podobną funkcję w Żegiestowie. W VI 1938 oddelegowany został do 
Muszyny, gdzie zastał go wybuch wojny. Z jej nastaniem wcielono go do 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk dostał się 15 IX do niewoli 
niem. w Nowym Łupkowie. Osadzony w stalagu III B Fürstenberg, skąd zbiegł. Po powrocie 
do Muszyny ukrywał się w jej okolicach przez całą okupację. Po jej zakończeniu pracował  
w Zarządzie Gminnym Muszyna, skąd w XII 1945 wyjechał do Krakowa, gdzie zamieszkał. Był 
pracownikiem umysłowym w Przedsiębiorstwie Państwowym Film Polski Okręgowej Dyrek-
cji Rozpowszechniania Filmów. [Relacja Stefana Pohlera]

POLAK JÓZEF, ur. 12 VIII 1910, Łętowe, pow. limanowski, s. Wojciecha i Barbary 
Wojciorczyk; kpr. rez., kolejarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1931 do służby wojskowej  
w 2 ks 1 psp, skąd 1 X skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 30 III 1932 
i awansie na st. strz. został z-cą d-cy drużyny w 7 ks. Przeszedł 20 IX 1932 do rez. Zmob. 
24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 8 ks, z którą wyruszył na front. 
Swój udział w wojnie zakończył w Koziejówce, skąd po rozbiciu oddziału, wykonując rozkaz 
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dowództwa, powrócił do domu. Tu w XII 1939 wstąpił do ZWZ, przyjmując pseud. „Siko-
ra”. Na podstawie porozumienia organizacji podziemnych, przeszedł wraz ze swoją drużyną 
w 1944 pod rozkazy BCh. W I 1945 brał udział wspólnie z wojskami sow. w zdobywaniu 
okopów w Mszanie Górnej. Po zakończeniu wojny odbudowywał most kolejowy w Mszanie 
Dolnej. Począwszy od 1955 związał się z kolejnictwem pracując na stacjach w: Zebrzydo-
wicach, Katowicach, Wrocławiu, Sosnowcu i Mszanie Górnej. Zm. 6 II 1999 i spoczywa na 
cmentarzu w Łętowem. [ZKRPiBWP NS, P 361/826]

POLAK STANISŁAW, ur. 6 V 1907, Kanina, pow. limanowski, s. Józefa i Katarzyny 
Kurek; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1929 do służby wojskowej w 4 psp Cie-
szyn, skąd po 5 miesiącach przeniesiono go do służby granicznej w 3 k. „Kociubińczyki”  
13 b. KOP „Kopyczyńce”. Stamtąd też 9 III 1931 przeszedł do rez. W 1936 zawarł zw. małż.  
i zamieszkał u żony w Niedźwiedziu, gdzie wspólnie gospodarowali. Zmob. 28 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. 
Podczas walk dostał się 19 IX pod Tomaszowem Lubelskim do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Przeworsk, skąd został wywieziony przez Kraków do Rzeszy  
i umieszczony w obozie Hunsrück (stalag XII C Wiebelsheim). Stamtąd 28 VII 1940 prze-
kazano go do przymusowych prac rolnych u gospodarza Pawła Sruto. Przeniesiony w 1943 
niedaleko granicy szwajcarskiej, pracował nadal na roli w okolicach rzeki Ren w Wiesbaden. 
Wolność odzyskał w V 1945 w wyniku ofensywy wojsk alianckich, po czym powrócił do 
domu. Tu przez całe życie trudnił się rolnictwem. Po śmierci pierwszej żony, zawarł ponow-
nie w 1958 zw. małż. i zamieszkał w Olszówce. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. 12 XII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Niedźwiedziu. [ZKRPiBWP NS,  
P 362/232; Książeczka wojskowa nr A 125498]

POLAK WŁADYSŁAW, ur. 10 X 1913, Sosnowiec-Pogoń, s. Jakuba i Władysławy, zam. 
Koziegłowy, pow. myszkowski; strz. Prawdopodobnie żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. 
W czasie walk został ranny. Od 6 XI 1939 przebywał w krakowskim szpitalu im. Kopernika. 

POLAKIEWICZ TADEUSZ, ur. 21 VI 1913, Obidza k. Piwnicznej, pow. nowosądecki,  
s. Tadeusza i Marii Jurczyńskiej; plut. rez., rolnik. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Służbę 
wojskową pełnił w 1 psp. W 1938 odbywał 3-miesięczne ćwiczenia rez. w macierzystej jedno-
stce, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 1 IX 1939 do plutonu łączności 
1 psp, po czym wyruszył na front. Po kapitulacji Lwowa, powrócił do domu. Już w X 1939 
wykorzystując znajomość terenu, na własną rękę przeprowadzał przez granicę wojskowych, 
później działał tak nadal w ramach ZWZ. Z chwilą powstania partyzantki wstąpił do 9 k. 1 psp 
AK Juliana Zubka „Tatara”. Odzn. Krzyżem Partyzanckim. [ZKRPiBWP NS, P 367/306]

POLAKOWSKI KAZIMIERZ, kan. We IX 1939 żołn. plutonu art. 1 psp W czasie walk 
został ranny i przebywał w jasielskim szpitalu powszechnym. Innych danych brak. [APK, PCK 
19, Szpital Jasło, poz. 48]

POLAŃCZYK LUDWIK, ur. 21 VIII 1905, Dobczyce, pow. myślenicki, s. Stanisława  
i Agnieszki Strąk; kpr. rez., rzeźnik-masarz. Po szkole powszechnej kontynuował naukę  
w szkole zawodowej, zdobywając zawód rzeźnik-masarz. Po jej ukończeniu podjął pracę  
w zakładzie Józefa Żuławińskiego. Służbę wojskową pełnił w latach 1927-1930 w 20 pp Kraków. 
Po przejściu do rez. pracował w wyuczonym zawodzie u Ściergalskiego w Wieliczce. Po zawar-
ciu zw. małż. w 1933 przeniósł się do Jodłownika. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony 
do plutonu ochrony dowódcy pułku. Podczas walk wraz z dowództwem przekroczył granicę 
węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd w IV 1940 został wywieziony do stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch. Stąd po 3-miesięcznym pobycie, przetransportowano go do Kra-
kowa, po czym zwolniono. W 1941 po zaprzysiężeniu przez Marka Smagę pseud. „Pomsta” 
wstąpił do ZWZ, gdzie służył pod pseud. „Graczyk”, najpierw jako kolporter podziemnej prasy, 
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a następnie w oddziale leśnym. Brał udział w licznych akcjach partyzanckich w tym, w odbiciu 
ok. 150 sztuk zarekwirowanego bydła, czy przyjmowaniu zrzutów na Mogielicy i Ćwilinie. Po 
zakończeniu wojny pracował prywatnie w swoim zawodzie do 1949, kiedy to ciężko zachoro-
wał na serce. Zm. 27 IX 1978 i spoczywa na cmentarzu w Dobrej. [ZKRPiBWP NS, P 34/38]

POLAŃSKI ANDRZEJ, ur. w Krużlowej, pow. nowosądecki i tam zamieszkały, s. Micha-
ła; strz. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę k. Krynicy jak sanitariusz. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Oleksińskiego]

POLAŃSKI JAN TOMASZ, ur. 9 X 1909, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Michała 
i Katarzyny Zielińskiej; st. sierż. służby stałej. W 1923 powołany do służby w 1 psp, ukończył 
szkołę podoficerską, po czym pozostał w pułku jako podoficer nadterminowy, a później za-
wodowy. W II 1938 zawarł zw. małż. z Walerią Darecką. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na 
front pod Krynicę jako szef 1 kckm. W czasie walk o Lwów ranny, dostał się 20 IX do niewoli 
niem. W czasie transportu kolejowego jeńców do obozu zbiegł, po czym powrócił do domu. 
Tu 10 XI 1939 wstąpił w szeregi ZWZ, zaprzysiężony przez mjr. Widła pseud. „Kruk”, przyj-
mując pseud. „Lis”. Montował zręby tej organizacji w Dolinie Popradu, a do III 1941 swoim 
dowództwem zebrał ok. 250 osób, a także brał czynny udział w akcji przerzutowej na Wę-
gry. Aresztowany za swoją działalność przez Niemców w 1941, po torturach wyraził zgodę na 
współpracę z gestapo, po czym zwolniony z więzienia zbiegł w łomniczańskie lasy, ukrywając 
się w uprzednio przygotowanych miejscach. Od stycznia 1943 organizował i został d-cą od-
działu partyzanckiego pod kryptonimem „Łąka”, zwanego oddziałem „Lisa”. Przeprowadził 
szereg akcji samodzielnie i wspólnie z oddziałem „Wilka”, np. jedną z większych akcji 8 X 1943 
była potyczka z grenzschutzem w Wierchomli Wielkiej. Brał udział w akcji na tartak ryterski 
(10 X 1943), w walkach z niemiecką ekspedycją SS Galizien w Jastrzębiku (VII 1944), w wy-
padzie na posterunek grenzschutzu w Łomnicy (18 VII 1944), w walkach z żandarmerią na 
Hucie zakończoną jej rozbrojeniem (lipiec 1944). Z chwilą powstania oddziału partyzanckiego 
Juliana Zubka „Tatara” wszedł w VIII 1944 w skład 9 k. 3 b. 1 psp AK. Odznaczony: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, „Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945”. Zm. 2 IX 1977 i spoczywa na cmentarzu w Łomnicy-Zdroju. [APŚM NS, Księga 
zapowiedzi przedślubnych, poz. 3/38; APNS, PSONS, teczka 326; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 152; Świadek 
Ludwika Waligóry]

POLAŃSKI WŁADYSŁAW, s. Stanisława, zam. Krużlowa; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 
do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Innych 
danych brak. 

POLEK KAZIMIERZ, ur. 31 X 1918, Czchów, pow. Brzesko, s. Wojciecha i Marii Łobo-
dzińskiej; strz. Absolwent I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu z 1937. Powoła-
ny 1 X 1938 do odbycia służby wojskowej w 1 psp i oddelegowany do Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty przy 4 psp Cieszyn. Po jej ukończeniu powrócił w VII 1939 na praktykę 
do Nowego Sącza, w czasie której wybuchła wojna. Dostał się pod Przemyślem do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu XI A Altengrabow, a następnie stalagu IX A Ziegenhain, skąd po 
zwolnieniu w 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, skierowano go do przymusowych 
prac rolnych. Ze względu na zły stan zdrowia w VII 1943 powrócił do domu. W V 1945 zo-
stał powołany w szeregi WP i wcielony do 8 zapasowego pp w Rzeszowie, a później do 53 pp  
w Ostródzie, gdzie zachorował. Umieszczony w warszawskim szpitalu, skąd w XII 1945 od-
szedł do rez. W latach 1946-1948 pracował Państwowych Zakładach Przemysłu Lniarskiego 
nr 17 w Chełmsku Śląskim. W tym też czasie był członkiem Polskiej Podziemnej Armii Nie-
podległościowej, gdzie używał pseud. „Narwa”. Aresztowany przez UB i skazany wyrokiem 
sądu za przynależność do nielegalnej organizacji, na 5 lat więzienia. Po odzyskaniu wolności 
pracował w nowosądeckich Zakładach Jajczarskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
[ZKRPiBWP NS, P 627]
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POLEMKA, imię nieznane, por. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Poległ 7 IX prawdopodobnie w okolicach Jasła. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

POLEWKA STANISŁAW, kpr. We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp. Poległ 13 IX pod Birczą. 
Spoczywa w kwaterze wojennej nr 19 na cmentarzu w Krośnie. [Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 86; P1P, s. 111, 131; 
KSp, s. 220; Relacja Adama Popieli]

POLKIJ JÓZEF z Jurkowa pow. limanowski. We IX 1939 żołn. bON „Limanowa”, który 
poległ podczas walk. Innych danych brak.

POŁEĆ KAZIMIERZ, ur. 23 VIII 1920, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki, s. Wawrzyń-
ca i Katarzyny Jajeśnicy; strz., ślusarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, z powodu 
trudnej sytuacji materialnej (14-osobowa rodzina) wyjechał do wujka mieszkającego w Sam-
borze. Tam ukończył pozostałe dwie klasy szkoły powszechnej, po czym przeniósł się do ciotki 
we Lwowie, pomagając jej w gospodarstwie. W 1937 powrócił do domu i podjął pracę w Fabry-
ce Maszyn „Glinik” jako uczeń ślusarstwa, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. 
Należał do WFiPW. Wcielony 6 V 1939 w szeregi ON, gdzie odbył przeszkolenie wojskowe. 
W dniu 20 sierpnia 1939 nasza kompania została skierowana na Placówkę Służby Granicznej  
w Koniecznej. Tu do wybuchu wojny wykonywaliśmy pracę przy umocnieniach obronnych oraz 
pełniliśmy służbę graniczną. Z chwilą wybuchu wojny, brałem udział w pierwszej bitwie granicz-
nej w rejonie Koniecznej, a następnie po wycofaniu się przez Małastów, Żmigród, Krosno, do-
szliśmy do Krościenka Niżnego. Tu była walka w nocy do wczesnych godzin porannych, po czym 
wycofaliśmy się dalej kierunku Sanoka. Za Birczą było bardzo dużo wojska, więc do nich dołą-
czyliśmy i szliśmy na Sądową Wisznię. Tam pod lasem wojsko się okopało i we wczesnych godzi-
nach rannych zaczęła się straszna walka. Tam też koło południa zostałem ranny w prawą dłoń  
i ucho odłamkiem granatu. Leżałem na pobojowisku dość długo, a krew uchodziła. Pamiętam 
że z frontu zabrał mnie sanitariusz kpr. Jan Święch i żołnierz Michał Szczepanik. Zaprowadzili 
mnie do stodoły, gdzie był szpital polowy, bowiem o własnych siłach nie doszedłbym. Później 
między rannymi zobaczyłem Szczepanka. Po kilku dniach, gdy wyszedłem na pole zobaczyłem 
również kolegę st. strz. Józefa Masonia i innych których nie znałem. Powiedzieli mi że wracają  
z frontu do domu, i ja pójdę z nimi. Przyszli do mnie z zapytaniem czy dam radę iść. Wzięli koc, 
przedarli na połowę i okręcili mnie wokoło ciała, ażeby rękę usztywnić przy ciele. Drugą połówką 
okręcił się ranny Szczepanek. Zaczęliśmy iść przez pola, lasy, ażeby nie spotkać okupanta. Doszli-
śmy tak do Jasła i tam nasze drogi się rozeszły, tak że zostałem sam. W czasie drogi musiałem 
kilkakrotnie zmieniać opatrunki z powodu odnowienia się rany. Dopiero 28 października 1939, 
ogromnie wyczerpany wróciłem do domu. Natychmiast też udałem się do lekarza Antoniego 
Ślebodzińskiego, który orzekł, że grozi mnie gangrena. Po 5-miesięcznym leczeniu, ręka stała 
się na tyle sprawna, że mógł podjąć pracę w Fabryce Maszyn w Gliniku. Przepracował tam 
na różnych odpowiedzialnych stanowiskach 40 lat, po czym w 1977 odszedł na emeryturę. 
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „30-lecia Polski Ludowej”, odzna-
ką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. Zm. 22 XI 2005 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS P 602/1019; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 8, poz. 11]

POŁOMSKI WŁADYSŁAW, ur. 25 III 1914, Zawadka, pow. nowosądecki, s. Franciszka 
i Rozalii Maziarz; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rojówce pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1937 do służby wojskowej  
w 1 kckm 1 psp, którą zakończył 15 VIII 1938 jako celowniczy. Zmob. 15 VIII 1939 do ma-
cierzystej jednostki i przydzielony do 1 plutonu 1 kckm, po czym wyruszył na front w okolice 
Grybowa. Tam też awansowany do stopnia st. strz. Podczas walk koło Sanu zostaliśmy rozbici 
i straciliśmy kontakt z dowódcą. Została uformowana nowa kompania z rozbitków pod dowódz-
twem por. Maka. W Gródku Jagiellońskim zostaliśmy rozbici i wzięci do niewoli niemieckiej. 
Niemcy prowadzili jeńców do Jaworowa, a następnie Krakowca. Po 2 dniach niewoli udało mi 
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się z stamtąd zbiec. Po przebraniu w cywilne ubranie 11 X 1939 powróciłem do domu. W la-
tach powojennych pracował krótko w Odcinku Drogowym PKP, a następnie w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej i Terenowej w Marcinkowicach. Stamtąd też z powodów zdrowotnych 
przeszedł w latach sześćdziesiątych na rentę inwalidzką. Odznaczony medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 24 VIII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP 
NS, P 552/250; Książeczka wojskowa; Relacja syna]

POŁOMSKI TADEUSZ z Nowego Sącza. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. 
POMIETŁO ADOLF, ur. 4 VII 1905, Stary Sącz, s. Stanisława i Ludwiki Ćwikłowicz; 

plut. rez., szewc. Zdobywszy podstawowe wykształcenie, terminował w zakładzie szewskim,  
a po uzyskaniu tytułu czeladnika, pracował w tym zawodzie. Powołany w 1926 do służby woj-
skowej w 1 psp, po ukończeniu której pozostał w wojsku przez 2 lata, jako podoficer nadter-
minowy. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. i nadal pracował jako szewc. Zmob. 15 VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Ry-
trze, jako d-ca drużyny. Podczas walk dostał się w Zimnej Wodzie do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 15 X 1939 został zwolniony. Po powrocie do 
domu, pracował nadal w swoim zawodzie. W 1946 wyjechał na Dolny Śląsk, skąd po 2 latach 
powrócił do Starego Sącza i podjął pracę w Zakładzie Energetycznym Nowy Sącz. Stamtąd też 
w 1966 odszedł na emeryturę. Zm. 21 VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. 
[ZKRPiBWP NS, P 708/675; Świadek Wojciecha Golonki]

POMIETŁO ALEKSANDER, ur. 1 V 1914, Stary Sącz, s. Stanisława i Rozalii Jawor; 
plut. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako robotnik leśny, oraz sezonowo  
w Odcinku Drogowym PKP, przy naprawie torów kolejowych. Powołany 26 III 1937 do służby 
wojskowej w 1 psp, gdzie skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu został 
instruktorem w macierzystym pułku, uczestniczył również w operacji „Zaolzie”. Po przejściu 
do rez. 16 XI 1938, powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zawezwany wiosną 1939 na 
ćwiczenia rez., które odbywał w swoim pułku. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyru-
szył na front w okolice Grybowa, wraz z III b. Podczas walk w Kamionce Strumiłowej utracił 
częściowo słuch, po eksplozji bomby. 24 IX w Rawie Ruskiej, dostał się do niewoli niem. Po 
2 dniach przeprowadzony pieszo do Jarosławia, skąd po tygodniowym pobycie pod gołym 
niebem, na stadionie piłkarskim, przeszedł do Przeworska. Stamtąd po 2 dniach przewieziono 
go do Tarnowa, a następnie do stalagu II D Stargard (nr jeńca 8523). Tam karczował w lesie 
pniaki. Przeniesiony do stalagu II B Hammerstein i tu przydzielony do prac rolnych. Wolność 
odzyskał w III 1945 w wyniku ofensywy wojsk sow. Wcielony jako jeden z wielu, do pomocy 
w rosyjskim szpitalu polowym, gdzie przebywał do końca wojny. Następnie jako osadnik woj-
skowy, a zarazem brygadzista, pracował w jednym z folwarków ziemskich. 27 X 1945 zawarł  
w Stargardzie Szczecińskim zw. małż. i rozpoczął pracę w młynie. Po powrocie do Starego Są-
cza 1 IX 1946 odbudowywał zniszczony tunel kolejowy w Żegiestowie. Od 1948 został pracow-
nikiem Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK) w Nowym Sączu, skąd w 1974 odszedł na 
emeryturę. 11 IV 1968 zamieszkał na stałe w Łącku. Zm. 28 III 1984 i spoczywa na cmentarzu 
w Łącku. [ZKRPiBWP NS, P 634/603]

POPARDA JÓZEF, ur. 21 II 1914, Naszacowice, pow. nowosądecki, s. Macieja i Anny 
Waligóry; strz., robotnik. Służył od 15 III 1938 w plutonie sap. 1 psp. Tuż przed wybuchem 
wojny jego oddział dowodzony przez sierż. Józefa Kąckiego zakładał pola minowe na odcinku 
Pieniny–Krościenko n. Dunajcem. W czasie walk po wydostaniu się z okrążenia pod Droho-
byczem, przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Sárvár, skąd 20 XI 1939 zbiegł 
i 12 XII powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, P 620]

POPARDOWSKI, imię nieznane. W VIII 1939 zmob. do 1 psp i wysłany jako obsługa 
km do OZ 21 DPG w Brzeżanach. W czasie jazdy do celu podróży, pociąg którym jechał został 
zbombardowany pod Przemyślem, skąd po naprawie uszkodzeń ruszył w dalszą drogę. Po-
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nownie bombardowany pod Rohatynem, w czasie którego zginął rażony odłamkiem bomby. 
[Relacja Józefa Kotlarza]

POPIELA ADAM, ur. 27 V 1907, Nowy Sącz, s. Jana i Małgorzaty Rogozińskiej; sierż. 
służby stałej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole zawodowej, 
w zawodzie masarz-rzeźnik. Powołany 17 X 1928 do służby wojskowej w 1 psp, po odbyciu, 
której pozostał w wojsku jako podoficer nadterminowy, a od 1932 zawodowy, na stanowisku
dowódcy plutonu przeciwlotniczego. Przeniesiony z dniem 1 VII 1939 do bON „Nowy Sącz”  
i skierowany do Piorunki, celem budowy umocnień polowych. W dniu 5.09. wieczorem, opu-
ściliśmy dotychczasowe stanowiska i zajęliśmy górę Chełm. Tam w dniu 7.09. rano nastąpiło silne 
natarcie Niemców. Po jego odparciu wycofaliśmy się w kierunku Gorlic. W Libuszy wykonaliśmy 
natarcie na Niemców, doszło do walki na bagnety. Poległo tam 24 polskich żołnierzy, a cięż-
ko rannych było 27. Poległo i zostało rannych również wielu Niemców. Następnie wycofaliśmy 
się do Jasła, a wieczorem dostaliśmy się do Krosna. W dniu 9.09. w Korczynie, znów wymiana 
ognia z nieprzyjacielem. Giną w silnej obronie z 1 psp kpt. Mieczysław Białkowski, por. Broni-
sław Humenny, kpr. Polewka. Jest wielu rannych, zostaliśmy rozbici. Kpt. Lucjan Świerczewski 
zbiera rozbitków 1 psp i organizuje oddział, wycofując się w kierunku Sądowej Wiszni. Tam 
15.09. bronimy tego miasta. Niemcy bombardują i ostrzeliwuje nas ich artyleria. Miasto pali 
się. Są zabarykadowane drogi przez tabory wojskowe. Konie do nich przynależne są pozabijane,  
a wozy płoną, eksploduje znajdująca się w nich amunicja. Leży zabitych i rannych kilkadziesiąt 
żołnierzy. Wycofujemy się następnie w stronę Lasów Janowskich. Tam też dostał się do niewoli 
niem. Poprowadzono go wraz z innymi jeńcami piechotą, „o głodzie i chłodzie”, do Tarnowa, 
gdzie został umieszczony w obozie przejściowym. Po ucieczce z niego 12 XI 1939, powrócił do 
domu. W czasie okupacji pracował w Ostbahn-Ausbesserungswer Neu-Sandez (d. Warsztatach 
Głównych PKP). 19 III 1945 wstąpił w szeregi MO, biorąc udział w walkach z oddziałami UPA. 
Począwszy od 14 IV 1946 został pracownikiem PKS, skąd 26 IV 1971 odszedł na emeryturę. 
Odznaczony: „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie obron-
nej 1939” i „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 7 II 1991 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu (kw. 39). [ZKRPiBWP NS, P 385/496; Książeczka wojskowa nr A 123905; Świadek Ludwika 
Milera i Tadeusza Michalewskiego]

POPIELA JAN, ur. 5 IX 1916, Dąbrówka Niemiecka, k. Nowego Sącza, s. Jana i Zofii
Smajdor, zam. Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 91; strz. We IX żołn. 1 psp Innych danych brak. 
[APŚM, Dąbrówka Niemiecka, t. 2, s. 63]

POPIELA MICHAŁ, ur. 29 X 1906, Bielowice k. Nowego Sącza, s. Józefa i Anny Giba; 
strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, który w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli niem. 
i został osadzony w obozie przejściowym Nowy Sącz, skąd usiłował zbiec. Podczas tej próby 
miał być zastrzelony. [APŚM, Bielowice, Księga chrztów, t. 2, s. 8; Relacja Władysława Muchy]

POPIELA STANISŁAW, ur. w 1908, s. Andrzeja i Kunegundy, zam. Poręba Mała, pow. no-
wosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk był 
ranny. W okresie 9-18 IX przebywał w krakowskim szpitalu św. Łazarza. Innych danych brak.

POPIELA, imię nieznane, por. We IX 1939 d-ca 2 plutonu 1 k. 1 psp. Innych danych brak.
POPIELA, imię nieznane, strz. rez. We IX 1939 Żołn. 2 k. bON „Gorlice”, poległy w bliżej 

nie znanym obecnie miejscu ani czasie. [Relacja Adama Gwoździa]
POPIWCZAK WINCENTY z Rdziostowa, pow. nowosądecki. We IX 1939 żołn. 8 ks  

1 psp. Poległ 7 IX pod Libuszą. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 53]
PORADZISZ STANISŁAW, ur. 1 II 1921, Wadowice, s. Klemensa i Stefanii Harańczyk; 

strz., inżynier mechanik. Ukończył szkołę powszechną w Wadowicach. Po przeniesieniu się do 
Zakopanego w 1934, podjął naukę w zakopiańskim gimnazjum, przerwaną wybuchem wojny. 
Około 15 VIII 1939 jako członek WFiPW został powołany do służby wartowniczej (ochrona 
mostów w Białym Dunajcu), a następnie wraz z 30-osobową grupą kolegów pod dowództwem 
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nauczyciela PW por. Józefa Oczki, wyruszył do Krakowa, biorąc po drodze udział w obronie 
wiaduktu kolejowego w Chabówce. Po dojściu do Zaborni napotkali 10 Brygadę Kawalerii płk. 
Maczka, która przyjęła ich 5 kolegów, zaś jego i pozostałych kolegów skierowano do Nowego 
Sącza. Po przybyciu pociągiem do koszar 1 psp i zameldowaniu się, został przemundurowany 
i zaprzysiężony. Następnie otrzymał przydział do obrony przeciwlotniczej miasta. W obliczu 
zbliżającego się nieprzyjaciela, odesłany 5 IX wraz z innymi młodocianymi żołn. do OZ 21 DSG 
w Brzeżanach, gdzie służył w oddziałach patrolujących okoliczne wioski. Około 13 IX wyru-
szył wraz z kolumną wojska w kierunku Lwowa, a po zmianie rozkazów ku granicy państwa. 
W czasie przemarszu w nieustannej walce z oddziałami ukraińskich nacjonalistów, dostał się 
18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Wołoczyska, skąd po 2-tygodniowym 
pobycie jako nieletni, został zwolniony i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako 
robotnik węglowy, a następnie palacz parowozowy w parowozowni Zakopane. Po zakończeniu 
wojny w tymże zakładzie pracy awansował na kancelistę. Po ukończeniu szkoły i otrzyma-
niu świadectwa maturalnego podjął studia na AGH w Krakowie, podczas których pracował  
w Nowej Hucie przy budowie portu rzecznego. Począwszy od lutego 1952 był przez 9 mie-
sięcy głównym mechanikiem w fabryce „Gerlach”. Po zawarciu zw. małż. w 1952 powrócił 
do Zakopanego i podjął pracę w tamtejszym Krakowskim Biurze Badawczym Budownictwa 
Przemysłowego, na stanowisku projektanta. Odznaczony odznakami „Zasłużony dla Ziemi 
Krakowskiej” i „Za Zasługi w Pracy Związkowej i Społecznej”. [ZKRPiBWP NS, Pn 66]

POPARDA JÓZEF, ur. 21 II 1914, Naszacowice, pow. nowosądecki, s. Macieja i Anny 
Waligóry, strz., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował w tamtejszym 
dworze jako robotnik rolny, a następnie w Fabryce Mebli Giętych Adera w Jazowsku. W 1937 
zawarł zw. małż. z Anielą Majerską. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, pod-
czas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front wraz z 1 ks. Podczas walk 
przekroczył 18 IX granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd 20 XI 1939 
wspólnie z Wojciechem Butaszem zbiegł i 12 XII 1939 powrócił do domu. W okresie okupacji 
pracował w tartaku. Po jej zakończeniu był robotnikiem leśnym w Lasach Państwowych. Po-
cząwszy od 1953 pracował w sądeckiej spedycji PKS, skąd w 1973 odszedł na rentę. Zm. w IV 
kwartale 2004. [ZKRPiBWP NS, P 620/1033]

POREMBA ADOLF, ur. 31 V 1921, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Marii Jasińskiej; strz., urzędnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w gospo-
darstwie swoich rodziców. W 1938 wstąpił do Związku Strzeleckiego. W IV 1939 przeszedł 
przeszkolenie wojskowe na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do  
2 plutonu 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na pozycje pod Hutę. Po do-
tarciu na miejsce przydzielono go do budowy umocnień w pobliskiej Mochnaczce, a następnie 
31 VIII skierowano do Wawrzki. Stąd też rozpoczął swój wrześniowy szlak. Udział w wojnie 
zakończył w Zimnej Wodzie k. Lwowa. Tam też po kapitulacji, pragnąc uniknąć niewoli, ukry-
wał się wspólnie z kolegą przez tydzień w odnalezionej przypadkowo ziemiance, usadowionej 
nad brzegiem potoku. Po otrzymaniu cywilnej odzieży od mieszkającego opodal samotnego 
gospodarza, powrócił do domu. W okresie okupacji był członkiem AK. [Relacja Adolfa Poremby] 

PORĘBA JAN, ur. 5 II 1905, Mystków, pow. nowosądecki, s. Marcina i Katarzyny Se-
kuły; strz. rez., rolnik. Ukończył 2 klasy szkoły powszechnej, po czym jako jeden z 8 dzieci, 
od najmłodszych lat pracował u zamożnych gospodarzy, ponieważ jego ojciec poległ podczas  
I wojny światowej w służbie armii austriackiej. W wieku 18 lat wyjechał za pracą do Fran-
cji, skąd powrócił wiosną 1933. Pół roku później zawarł zw. małż. z Marią Jeleń i zamieszkał  
u niej w Mszalnicy. Wkrótce powołano go do służby wojskowej, którą odbywał prawdopodob-
nie w KOP. Po przejściu do rez. pracował na roli. Po niespełna 4-letnim pożyciu małżeńskim,  
ż. zm. na gruźlicę. W tej sytuacji, rok później ożenił się powtórnie. Zmob. 24 VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Podczas walk 
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za Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Ko-
bierzyn, skąd w X 1939 został zwolniony, jako rolnik. Przez okres okupacji pracował na roli. 
Po jej zakończeniu był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku cieśli, 
wykonując prace: w Nowym Sączu, Krynicy, Miliku, Żegiestowie, Muszynie. Zm. 25 II 1984  
i spoczywa na cmentarzu w Mszalnicy. [ZKRPiBWP NS, P 709/274]

PORĘBA JÓZEF, ur. 1910, s. Stanisława i Wiktorii Świgut, zam. Muszyna; strz. rez. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. 
Innych danych brak. [SGM, A 33/47]

PORĘBA JÓZEF, ur. 26 X 1909, Cieniawa, pow. nowosądecki; st. strz. rez., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas 
działań wojennych przekroczył granicę węgierską. Internowany, skąd zbiegł i przedostał się 
do Francji. Stąd wraz z Samodzielną Brygadą Strzelców Podhalańskich wyruszył do Norwegii. 
Poległ 28 V 1940 podczas walk pod Narvikiem i spoczywa na cmentarzu Skole Håkvik. [Ksp, 
ŻPSZZ, t. 3, s. 232]

PORĘBA KAZIMIERZ, ur. 19 I 1905, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Stanisła-
wa i Wiktorii Świerad, zam. Muszyna ul. Sądowa, ż. Maria, 5 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”. W czasie walk poległ w Lasach Boratyckich 
k. Przemyśla. [SGM, A 33/47]

PORĘBA LUDWIK, ur. w 1905, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki i tam zamieszkały 
pod nr 285, s. Albina, ż. Rozalia Poremba, 2 dzieci; strz. rez., ślusarz. Zmob. 24 VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk został 
ranny. Umieszczony w jasielskim szpitalu, gdzie 10 IX zm. i spoczywa na tamtejszym cmenta-
rzu. [AP Jasło; Liber Mortuorum, s. 130, poz. 79; SGGryb. A 111/41; SGGryb., A 272/42]

PORĘBA MIKOŁAJ, ur. 6 XII 1913, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Józefa i Mał-
gorzaty Poręby; sap. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1936 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, 
którą zakończył we IX. 1937. Rok później był zawezwany na 8-tygodniowe ćwiczenia rez. do 
macierzystej jednostki, podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 
do plutonu pionierów 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas dzia-
łań wojennych dostał się 19 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Wywieziony do obozu NKWD 
Oranki, skąd po 6-tygodniowym pobycie został przekazany w drodze wymiany jeńców stro-
nie niem. Osadzony w stalagu II A Neubrandenburg (nr jeńca 14768), zwolniony 14 XI 1940  
i przeniesiony na status robotnika cywilnego, pracował przymusowo w rolnictwie. Przez całe 
życie trudnił się rolnictwem. W latach 1947-1952 był sołtysem w swojej miejscowości. Zm. 21 
VIII 1986 i spoczywa na cmentarzu w Królowej. [ZKRPiBWP NS, P 785/328; baza danych straty.pl podaje 
datę ur. 2 VI 1913]

PORĘBA PIOTR PAWEŁ, ur. 19 VI 1907, Nowy Sącz, zam. ul. Fabryczna, róg E. Plater 1  
(nr konskrypcyjny 1198), s. Andrzeja i Marii; kpr. rez., ż. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych da-
nych brak. [APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1267]

PORĘBA PIOTR, zam. w Żeleźnikowej, pow. nowosądecki; strz. rez. We IX 1939 żołn.  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Świadek śmierci Jana 
Piętki. Zm. w 1942 i spoczywa na cmentarzu w Żeleżnikowej. Innych danych brak. [SPNS, Ns 
372/56]

PORĘBA PIOTR, zam. w Ptaszkowej, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 1939 do  
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę k. Krynicy. Jego wojen-
na droga jest nieznana. Zm. przed 1977 rokiem. Innych danych brak. [ZKRPiBWP NS, Materiały 
historyczne, t. 12]

PORĘBA PIOTR „MACIEJKA”, zam w Cieniawie, pow. nowosądecki; kpr. rez. Zmob. 
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Po 
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bitwie pod Birczą przejął dowództwo drużyny po rannym Władysławie Ogorzałku. Innych 
danych brak. [Relacja Władysława Ogorzałka]

PORĘBA STANISŁAW, ur. w 1909, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki; strz. rez., rol-
nik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierun-
ku Łącka. Swój udział w wojnie zakończył w Lasach Janowskich. Świadek śmierci Franciszka 
Białoszewskiego. Innych danych brak. [SGNS, Zg 18/49]

PORĘBSKI ADAM, ur. 19 XII 1899, Brzezna, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. Po-
wołany w 1917 do służby w wojsku austriackim i wysłany na front włoski. Po jej zakończeniu 
powrócił do Brzeznej. Zmobilizowany do WP w 1920, w związku z wojną polsko-bolszewicką 
i skierowany na front. Po jej zakończeniu powrócił do domu. Z początkiem lat trzydziestych 
wyjechał do Francji, gdzie pracował w kopalni węgla przez 4 lata. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przydzielony prawdopodobnie do k. wartowniczej. Podczas walk o Lwów, dostał się do nie-
woli sow. Osadzony w obozie, skąd w X 1939 zbiegł i wiosną 1940 powrócił do domu. Nieba-
wem też podjął pracę przy budowie zapory wodnej w Rożnowie. Zm. 16 X 1973 i spoczywa na 
cmentarzu w Brzeznej.

PORĘBSKI ANDRZEJ, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, który grał w orkiestrze na klarnecie. 
W czasie działań wojennych przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom. 
Innych danych brak. [Relacja Mieczysława Kurczaby]

PORĘBSKI JAN, ur. 5 VI 1906, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Zofii Kosal;
strz. rez., kotlarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, terminował przez 3 lata u Józefa 
Dudy w Starym Sączu jako malarz. Powołany 16 III 1930 do służby wojskowej w plutonie pio-
nierów 1 psp, którą zakończył 15 IX 1931. Po przejściu do rez. pracował w swoim zawodzie. 
Zawezwany w jesieni 1938 na 8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, 
podczas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Ponownie powołany 5 VII 1939 na 8-tygo-
dniowe ćwiczenia i odesłany do Starego Sącza, gdzie nad Popradem wznosił zasieki i przeszko-
dy przeciwczołgowe, a następnie podobne prace wykonywał na Hucie. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stamtąd 
też na rozkaz przełożonych wyruszył do Stanisławowa. W czasie marszu dostał się do niewoli 
sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, a następnie przebywał w: Charkowie, Starobielsku, 
Kozielsku, Mińsku i Pińsku, skąd przewieziono go do Brześcia n. Bugiem i w ramach wymia-
ny jeńców przekazano stronie niem. Osadzony w stalagu XII A Limburg. Zwolniony z obozu  
29 IX 1940 z powodu choroby nabytej podczas prac rolnych, powrócił do domu. Tu podjął pra-
cę w Ostbahn-Ausbesserungswer Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), gdzie pracował 
także po wojnie (późn. ZNTK), skąd w 1966 odszedł na emeryturę. Zm. 6 XI 1989 i spoczywa 
na cmentarzu Nowy Sącz-Dąbrówka. [ZKRPiBWP NS, P 716/453]

PORĘBSKI JÓZEF, ur. 6 III 1913, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Marcina i Magdaleny 
Porębskiej; st. strz., pracownik leśny. Ukończył 1 klasę szkoły powszechnej, po czym pomagał 
rodzicom w gospodarstwie. Od 1934 był robotnikiem leśnym. Powołany w III 1938 do służby 
wojskowej w 8 ks 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wyruszył  
w rejon Uścia Gorlickiego, gdzie budował umocnienia polowe. Tam też rozpoczął swój żołnier-
ski szlak. W czasie walk pod Lwowem, dostał się do niewoli niem. Konwojowany pieszo wraz  
z innymi jeńcami, przybył do Starego Sącza. Umieszczony w zabudowaniach gospodarczych  
ss. klarysek, gdzie pracował przez 3 miesiące przy odbudowie mostu na Popradzie. Stąd też praw-
dopodobnie próbował uciekać, za co miał być rozstrzelany pod murem klasztornym. Będąc już na 
miejscu egzekucji i czekając na jej wykonanie, nadszedł w ostatniej chwili rozkaz ją odwołujący. 
Po zakończeniu prac został skierowany do stalagu. W czasie konwojowania zbiegł i powrócił do 
domu. W dniu 4 I 1942 zawarł zw. małż. Po wojnie pracował w leśnictwie Lasów Miejskich Piw-
niczna w Kosarzyskach jako drwal, a następnie wozak drewna. Odznaczony medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, P 402]
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POTOCZEK JAN, ur. 2 I 1909, Wielopole, pow. nowosądecki, s. Jana i Marianny Kalety, 
zam. Wielopole, ż.; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym 
wyruszył na front. Tam, kiedy wraz z kolegami odpoczywał po marszu koło Wiślicy, niespo-
dziewanie od tyłu, natarł na nich niemiecki patrol. Wywiązała się walka, podczas której został 
ciężko ranny, po czym zm. na rękach strz. Edwarda Kudy. [SGNS, Zg 521/46]

POTOCZEK JAN, ur. 23 V 1907, Marcinkowice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Hono-
raty Krzyżak; plut. rez., stolarz. Zmob. 8 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Ko-
misariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. W dniu wybuchu wojny po starciach 
w rejonie Pienin, wobec przewagi nieprzyjaciela, wycofał się z oddziałem górami do Nowego 
Sącza. Tu brał udział w walkach o Winną Górę, po czym udał się dalej w kierunku wschodnim. 
Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd zbiegł. Po powrocie do domu w XI 1939 związał się z organizacją podziemną, w której 
służył jako kurier. W czasie wykonywania zadania zatrzymany w III 1940 przy przekracza-
nia granicy węgierskiej przez patrol Hlinkovej gardy i oddany w ręce gestapo. Umieszczony  
w muszyńskim więzieniu, skąd przewieziono go do Nowego Sącza, a następnie Krakowa. Tam 
poważnie zachorował. W drodze do szpitala konwojowany przez starszego wiekiem niem. żołn. 
zbiegł, przy pomocy przechodniów, po czym z końcem VI 1940 znalazł się w Nowym Targu. 
Tu też rozpoczął pracę w tartaku „Habag”, gdzie nawiązał kontakt z podziemiem. Na rozkaz 
przełożonych powrócił do Szczawnicy, gdzie był współzałożycielem komórki ZWZ. Jednak tę  
w VI 1943 rozbiło gestapo. W tej sytuacji zbiegł do lasu, gdzie wstąpił pod pseud. „Górski” do 
oddziału por. Krystyna Więckowskiego „Zawiszy”. Przeniesiony do I b. 1 psp AK, a następnie 
w 1944 do specjalnego oddziału por. Feliksa Perekładowskiego „Przyjaciela”. Brał udział w licz-
nych akcjach partyzanckich w tym: rozbrojeniu grenschutzu w Rytrze, dwukrotnym niszczeniu 
transportów wojskowych idących na wschód w Kasinie Wielkiej i rozbiciu 2 ciężarówek z żan-
darmerią niemiecką w Kamienicy. Po wkroczeniu wojsk sow. w I 1945, wraz z całą grupą ujawnił 
się, po czym został na krótko komendantem posterunku MO. Wobec trudności finansowych
wyjechał na Ziemie Zachodnie do Nowej Świętej w pow. złotowskim, gdzie objął gospodarstwo 
rolne. W 1947 został przewodniczącym GRN w Kleszczynie. Po 3 latach sprawowania tej funkcji 
powrócił do Szczawnicy, podejmując pracę woźnego skarbowego. Następnie był pracownikiem 
PZGS, gdzie piastował wiele odpowiedzialnych funkcji. Stamtąd też przeszedł w 1972 na emery-
turę. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, 
„Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 5 I 1987 i spoczywa 
na cmentarzu w Szczawnicy. [AKZKRP Szczawnica, t. 2, k. 443-449]

POTOCZEK JÓZEF, ur. 3 III 1913, Chełmiec, pow. nowosądecki, s. Narcyza i Zofii Szka-
radek; st. strz., kierowca. Ukończył szkołę powszechną. Prawdopodobnie nie odbywał służby 
wojskowej. Powołany 25 VII 1939 do 1 psp, gdzie przeszedł przeszkolenie. Z chwilą wybuchu 
wojny wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się koło Dukli do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu XII B Frankenthal (nr jeńca 14694), a później w stalagu V E Mühl-
hausen i stalagu V C Malschbach. Wolność odzyskał w wyniku ofensywy wojsk amerykań-
skich, po czym wstąpił do 1148 Polskiej Kompanii Wartowniczej przy Armii USA. Wówczas 
też 26 VI 1946 ukończył kurs mechanika i kierowcy samochodowego w Polskiej Szkole przy  
3 Armii Amerykańskiej w Mannheim. Do kraju powrócił 16 VIII 1946 i podjął pracę w rolnic-
twie. W 1954 wyjechał do Nowej Huty, gdzie jako robotnik pracował do 1969. Zm. 23 III 1983 
i spoczywa na cmentarzu Nowy Sącz-Helena. [ZKRPiBWP NS, P 424/215]

POTOCZEK WOJCIECH, ur. 24 II 1910, Podobin, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny 
Kaczmarek; strz. rez., murarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach. W wieku 15 lat rozpoczął naukę zawodu murarza. Powołany 14 III 1933 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą ukończył 18 IX 1934. Po przejściu do rez. pracował w wyuczonym za-
wodzie. Zmob. w VIII 1939 do 1 kckm w macierzystej jednostce, z którą wyruszył na front pod 
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Grybów. Podczas walk o Przemyśl, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A 
Kaisersteinbruch, skąd 11 XI 1939 zbiegł, po czym powrócił do domu. Tak w okresie okupacji 
jak i w latach następnych pracował w rolnictwie. W 1972 uległ wypadkowi, po czym odszedł 
na rentę inwalidzką. Zm. w III 1993 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP 
NS, P 681/646]

POTOK EDWARD, z Sękowej, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON 
„Gorlice”, z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył w Sądowej Wiszni, skąd 
po rozbiciu jego oddziału powrócił do domu. [Relacja Józefa Kosiby]

POTOK JÓZEF, st. sierż. We IX 1939 szef bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front 
w stronę Tylmanowej. Świadek śmierci Stanisława Fronczaka. Innych danych brak. [SGLim,  
Zg 121/46]

POTOK LUDWIK, ur. 16 VIII 1905, Paleśnica, pow. tarnowski, s. Wojciecha i Zofii Mar-
tyki; sierż. służby stałej. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. 1 V 1923 został zatrudniony w PKP, Oddział Ruchu w No-
wym Sączu, po czym został zwolniony 31 VIII, po 3 miesiącach pracy, za udział w strajku. 
Pracował sezonowo jako pracownik fizyczny, równocześnie ucząc się wędliniarstwa. Powołany  
24 X 1927 do służby wojskowej w 1 psp, wyraził chęć pozostania w wojsku. Mianowany 1 I 1936 
podoficerem zawodowym i przydzielony do Komendy Powiatowej WFiPW w Limanowej. 1 VI
1939 w stopniu st. sierż. otrzymał przydział do bON „Limanowa”, na stanowisko d-cy plutonu. 
28 VIII 1939 wyruszył jako szef 2 k. wraz z podległym mu oddziałem na front w kierunku Kro-
ścienka. Podczas walk o Lwów, na rozkaz gen. Władysława Langnera złożył 21 IX broń przed 
wojskami sow. Po odzyskaniu wolności skierował się w stronę domu. Zatrzymany podczas 
drogi przez niem. patrol i wywieziony do stalagu II B Hammerstein, gdzie nie podpisał listy 
zrzekającej się praw jeńca wojennego. Za karę przeniesiony 1 II 1941 do karnego obozu w sta-
lagu X C Nienburg (nr jeńca 82666), skąd przy pomocy polskich robotników przymusowych 
zbiegł 24 XII 1941 i powrócił do Nowego Sącza, gdzie pracował przez całą okupację. Po wojnie 
powołany 5 VI 1946 do służby wojskowej w charakterze podoficera zawodowego i przydzielo-
ny do Powiatowego Urzędu WFiPW w Limanowej, na stanowisko referenta, a od 5 IX 1947 ko-
mendanta Służby Polsce. Skierowany 1 I 1950 na 3-miesięczny kurs kwatermistrzowski SP do 
Warszawy, po czym od 1 V 1950 był kwatermistrzem w 39 Brygadzie SP, a 7 miesięcy później 
został Wojewódzkim Kwatermistrzem SP. Od 17 VI 1951 skierowano go do zastępczej służby 
wojskowej w JW 1635, na stanowisko kwatermistrza. Stamtąd też 17 VI 1951 odszedł do rez.  
i podjął pracę w nowosądeckim PKS-ie jako pracownik umysłowy. 9 VI 1959 zawarł zw. małż.  
z Karoliną. Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” 
oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Zm. 19 X 1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 429/226; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1268; KSp, s. 200]

POTONIEC ANTONI, ur. 1 VII 1920, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Jana i Elżbiety Wa-
rzecha; strz. Wzięty do podwodów bON „Limanowa”, z którymi wyruszył na front. W czasie 
walk tabory te zostały rozbite w wyniku zbombardowania we wsi Tamanowice. Wtedy zaginął. 
Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 15 XII 1957 uznany za zm. 9 V 1946. 
[SPNS, Ns 1203/57; Relacje świadków zaginięcia Emila Waśki i Stanisława Szewczyka]

POTONIEC JAKUB, zam. Owieczka-Świdnik, pow. limanowski; strz. rez., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych przekroczył  
w nieznanych okolicznościach granicę węgierską. Internowany w obozie Csurgó (?), skąd 
zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji wstąpił w szeregi BCh, przyjmując pseud. „Żbik”. 
[Świadek Józefa Klaga]

POTONIEC JÓZEF, ur. 3 II 1912, Kanina, pow. limanowski, s. Mikołaja i Magdaleny 
Joniec; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1934 do służby wojskowej w ks 1 psp i skierowany 
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do szkoły podoficerskiej, skąd wrócił w stopniu st. strz. i został podoficerem sanitarnym k. Po
przejściu do rez. 24 IX 1935, powrócił do pracy na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki, z którą wyruszył na front jako sanitariusz. Podczas bitwy pod Birczą 12 IX dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII Kaisersteinbruch i skierowany do prac rolnych. Po 
odzyskaniu wolności w V 1945 powrócił do kraju. Tu w XI 1945 zawarł zw. małż. i zamieszkał 
u ż. w Pisarzowej. W 1949 rozpoczął pracę w Sekcji Skupu Żywca Centrali Mięsnej przemia-
nowanej później na Zakłady Mięsne w Limanowej na stanowisku referenta kontraktacji żywca. 
Później był kierownikiem bazy żywca, a następnie referentem ekonomicznym. Po przeniesie-
niu tej sekcji w 1975 do Nowego Sącza nadal piastował to stanowisko w nowym miejscu do  
13 IX 1976, kiedy to odszedł na emeryturę. Zm. 14 IX 1998 i spoczywa na cmentarzu w Pisa-
rzowej. [ZKRPiBWP NS, P 723/822]

POTONIEC JÓZEF, ur. 1 II 1922, Chełmiec Polski k. Nowego Sącza, s. Józefa i Zofii;
strz. Jako członek Związku Strzeleckiego przebywał w 1939 na obozie szkoleniowym w Cyga-
nowicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk pod Florynką 6 IX poległ i tam został pogrzebany. 
[SPNS, NsIV 3/53]

POTOPCZUK, imię nieznane, strz. We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp. Podczas działań wo-
jennych poległ 7 IX w Libuszy. Spoczywa na cmentarzu wojennym w Gorlicach dokąd został 
ekshumowany po zakończeniu wojny. [P1P, s. 131; KSp, s. 200]

POWOŁKA MARCIN, ur. w 1915; strz. Żołn. 1 psp Innych danych brak. [Relacja Włady-
sława Motyki]

POZNAŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 6 II 1904, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Andrzeja  
i Marii Mruk; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1922-1924 w 4 ks 1 psp. 
W 1927 zawarł zw. małż., z którego urodziło się 3 dzieci. W V 1939 powołany do 1 k. bON 
„Gorlice” i skierowany do budowy umocnień polowych w Gładyszowie. W czasie walk pod 
Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 
17 IX zbiegł i powrócił do domu. Zm. 28 III 1990 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. 
[ZKRPiBWP NS, P 768/462; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz.315]

PÓŁCHŁOPEK KAZIMIERZ, ur. 1918, s. Ryszarda i Julii Korzeniowskiej; elew, orkie-
strant – waltornia. Ochotniczo wstąpił do orkiestry 1 psp. 4 IX 1939 wraz z kolegami został 
przewieziony do OZ Brzeżany. W czasie przemarszu wojsk w kierunku południowej granicy 
państwa dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, po czym 
wywieziono go do łagru w głębi ZSRR. Po ucieczce z niewoli skierował się w stronę domu. 
Zginął w XI 1939 podczas przekraczania granicy na Sanie. Indeks represjonowanych podaje 
jednak aresztowanie w 1940 przez NKWD. [Relacja: Stanisława Lebdy, Mieczysława Kurczaby i siostry 
Marii Półchłopek; indeks represjonowanych: Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy  
i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR, sygn. ZUB- -/387/129/16]

PÓŁTORAK ANTONI, ur. 4 XII 1912, Pasierbiec, pow. limanowski, s. Józefa i Antoniny 
Sądel; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej w Łososinie Górnej, uczył 
się zawodu piekarza. Po uzyskaniu tytułu czeladnika pracował od 1924 w wyuczonym fachu. 
Powołany 17 IV 1933 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd po 6 miesiącach, skierowano 
go do służby granicznej w b. KOP. Po przejściu do rez. w III 1935 wrócił do pracy w piekarni. 
W 1937 zawarł zw. małż. z Stefanią Pałką i został zatrudniony w charakterze woźnego w szkole 
powszechnej w Muszynie. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas 
walk ranny, dostał się 18 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie Wołoczyska, skąd wywieziono 
go do obozu NKWD Oranki. Przewieziony w XII 1942 do Terespola, gdzie w ramach wymiany 
jeńców przekazany został stronie niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg/Elbe, gdzie  
w 1940 konwojujący ich strażnik kolbą karabinu złamał mu dwa żebra. Po wyleczeniu skiero-
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wano go do przymusowych prac rolnych u bauera Alfreda Firska w Mockrehna. Tu za sabotaż 
w pracy zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu w Halle an der Saale. Tam przebywa-
łem sześć miesięcy. Następnie przetransportowano mnie do KL Buchenwald (nr obozowy 7371)  
(23 VII 1942), a stamtąd przetransportowano (31 VII 1942) do KL Waschenstad L 21 (nr obo-
zowy 3333) (Wachstedt?). We IX 1943 wywieziono mnie z powrotem do Halle, a następnie Tor-
gau, skąd ze względu na moje zdrowie, wysłano mnie do Krakowa. Stamtąd arbeitsamt odesłał 
mnie do rodziny w Kłodnym, gdzie leczyłem się do wyzwolenia. Po zakończeniu wojny pracował  
w Fabryce Przędzy w Lubawce k. Kamiennej Góry, jako komendant straży przemysłowej. Po  
2 latach powrócił w rodzinne strony i zamieszkał w połemkowskim gospodarstwie w Powroźni-
ku. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 23 VI 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Powroźniku. [ZKRPiBWP NS, P 441/288; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1269]

PRES WŁADYSŁAW, ur. 25 V 1912, Siedlce, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii 
Bobal; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą za-
kończył 11 X 1936. Zmob. 24 VIII 1939 do 8 ks 1 psp, po czym wyruszył na front do Wysowej. 
Tam budował umocnienia polowe. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., z której 
zbiegł. Zaprzysiężony 20 III 1940 przez Jana Zięcinę „Wilka” do ZWZ, służył w jego oddziale, 
placówka Kobyle-Gródek (krypt. „Krzak”). Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 6 VIII 
1991 i spoczywa na cmentarzu w Siedlcach. [ZKRPiBWP NS, P 610/514]

PROKOP JÓZEF, z Kobylanki; strz. rez. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. Podczas walk 
dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł  
i powrócił do domu. Innych danych brak. [Świadek Jana Romańczyka]

PROROK ANDRZEJ, ur. 10 X 1907, Skrzydlna, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny; 
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1930 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 
macierzystej jednostki z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SGNS, IIK 133/49]

PROROK WŁADYSŁAW, zam. w Skrzydlnej; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Świadek Władysława Mierzyńskiego]

PROSZOWSKI WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW, sierż. pchor. We IX 1939 d-ca 4 druży-
ny 4 k. bON „Gorlice”. Po rozbiciu oddziału przekroczył granicę państwową i był internowany 
na Węgrzech. Po ucieczce z obozu przedostał się do Francji; walczył w Polskich Siłach Zbroj-
nych. Po wojnie zamieszkał w Olsztynie. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9; Relacja 
Romana Hajduka i Władysława Rzący; Świadek Zdzisława Tokarskiego]

PRUSAK JAN, ur. 9 IX 1912, Znamirowice, pow. nowosądecki, s. Jana i Heleny Ziółkow-
skiej; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał w domu, pomagając 
rodzicom w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1935 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, gdzie 
25 IX 1936 awansował do stopnia st. strz. Przeniesiony do rez. 17 X 1936. Zmob. 17 VIII 1939 
do 3 kckm w macierzystym pułku, z którą wyruszył na front do Uścia Ruskiego, jako d-ca 
drużyny. Podczas walk w Węglówce, był świadkiem niem. dywersji frontowej. Otóż z lasów 
od czeskiej granicy wyszli w polskich mundurach żołnierze. Mieli mapy na piersiach, przy pasie 
lornety, gwiazdki na ramionach, obuwie saperskie i mówią jak wam chłopaki. Dali rozkaz kara-
bin maszynowy na stanowisko. My wykonując rozkaz, zdjęliśmy karabin na ziemię i amunicję. 
Wówczas ten oficer położył się i zaczął podłączać taśmę z nabojami. Chciał wystrzelać całą serią 
nasze oddziały Wojska Polskiego, których było obok bardzo dużo. Lecz nasi spostrzegli podstęp. 
Jeden z kolegów uderzył go kolbą karabinu, a drugi wystrzelił. Tak zlikwidowano szpiegów nie-
mieckich. Podczas późniejszych walk koło Żółkwi jego oddział rozbiło doszczętnie nieprzy-
jacielskie lotnictwo, a on dostał się do niewoli. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł 
i powrócił do domu. Tak w okresie okupacji jak i po jej zakończeniu trudnił się rolnictwem. 
Od 1958 był sołtysem Znamirowic. Zm. 16 VIII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. 
[ZKRPiBWP NS, P 455/572; Świadek Tadeusza Koseckiego]
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PRUSAK PIOTR, ur. w 1906; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 
kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Poległ 6 IX podczas walk pod Szymbar-
kiem i spoczywa na miejscowym cmentarzu. [P1P, s. 131; KSp, s. 200]

PRUSZYŃSKI STANISŁAW, ur. 28 III 1914, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Konstante-
go i Zofii Bochenek; kpr. rez., rolnik. Wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej zdobywał 
w Jamnicy i w sądeckiej szkole im. W. Jagiełły. Po zakończeniu edukacji pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1937 do służby wojskowej w 2 kckm  
1 psp, skąd po 3 miesiącach (4 VI) przeniesiono go do plutonu pionierów. Odesłany stamtąd 
do Szkoły Podoficerskiej przy 5 Baonie Saperów Kraków, którą ukończył 4 VII 1938 w stopniu 
st. strz. Po powrocie do macierzystej jednostki, został d-cą drużyny w plutonie pionierów. Tam 
też 6 II 1939 awansował na kpr., a tydzień później przeszedł do rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przekazany do plutonu pionierów w 55 b. asystencyjnym, z którym 
wyruszył na front do Krakowa, jako d-ca drużyny. Podczas walk dostał się w Lasach Janow-
skich do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Rzeszów, skąd zbiegł. Po powrocie 
do domu zawarł w 1941 zw. małż. Przez cale życie pracował na roli. Zm. w II 1987 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym Nowy Sącz-Zawada. [ZKRPiBWP NS, P 651/349]

PRZANKA, imię nieznane, por. We IX 1939 d-ca plutonu wzmocnienia SG w Wysowej. 
Innych danych brak. [Relacja Jana Michalika]

PRZEKLASA JAN, ur. 18 VI 1914, Poronin, pow. tatrzański, s. Andrzeja i Marianny Sta-
sik; kpr. rez., cieśla. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 27 III 1936 do służby wojskowej  
w 3 psp Bielsko, którą zakończył 20 IX 1937. Zmob. 27 VIII 1939 do I b. 1 psp, z którym wy-
ruszył na front w okolice Krynicy. Brał udział w obronie Lwowa, a po kapitulacji, powrócił 
do domu. Przez okres okupacji pracował jako cieśla. Po wojnie wstąpił 7 II 1945 do MO, po 
zwolnieniu 12 X 1946, powrócił do zawodu cieśli. Zm. 8 IX 1985 i spoczywa na cmentarzu  
w Poroninie. [ZKRPiBWP NS, P 725/293; Świadek Andrzeja Plewy]

PRZEPIÓRA JAN, ur. 7 XI 1901, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Karoliny 
Gucwa, zam. Moszczenica 474, ż., 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak.

PRZESAK PIOTR, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
działań wojennych poległ w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 131; KSp, s. 200]

PRZEWOŹNIAK FERDYNAND, ur. 30 IV 1910, Kraków, s. Adama i Marianny Piętka; 
ppor. rez. Absolwent jednego z tamtejszych gimnazjów oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Piechoty przy 40 pp Lwów. Po mianowaniu go w 1936 ppor. otrzymał przydział do 1 psp. 
Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się w nieznanych okolicznościach, do niewoli sow. Osadzony w Kozielsku, skąd na podstawie 
listy wywózkowej nr 40/1, poz. 49 został po 16 IV 1940 wywieziony przez NKWD do Katynia 
i tam rozstrzelany. Zidentyfikowany w czasie prac ekshumacyjnych. Wówczas znaleziono przy 
nim legitymację oficerską i kartę szczepień. [GNLK, s. 76]

PRZYBYCIEŃ ANDRZEJ, ur. 29 X 1909, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Antoniego  
i Joanny Głowackiej; strz. rez., robotnik. Ukończył szkolę powszechną, a w wieku 16 lat podjął 
pracę w gorlickich Zakładach Drzewnych. Powołany w IV 1931 do służby wojskowej w 2 psp 
Sanok, którą zakończył we IX 1932. Po przejściu do rez. powrócił do poprzednio wykonywa-
nej pracy. Zwolniony z pracy w 1935 za udział w strajku, pozostawał bezrobotnym. W końcu 
po 3 latach został zatrudniony w Kopalni Nafty „Union” w Dominikowicach. Zmob. 24 VIII 
1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front na Magurę Małastowską, gdzie budo-
wał umocnienia polowe. Podczas działań wojennych po rozbiciu oddziału pod Krościenkiem, 
kontynuował marsz w walkach odwrotowych w kierunku wschodnim. Decydujące natarcie 
nieprzyjaciela, tragicznie zakończone dla nas, miało miejsce w nocy z 12 na 13 IX. Kompania 
por. Jana Pabisa naszego dowódcy została doszczętnie rozbita w rejonie Lasów Janowskich koło 
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Mościsk, a sam dowódca został ciężko ranny. Wśród wielu rannych znalazłem się i ja. Postrze-
lony w prawe płuco, z bezwładną prawą ręką na wskutek upływu krwi utraciłem przytomność. 
Odzyskałem ją w szpitalu polowym w Sądowej Wiszni. Przebywałem tam do 29 IX i wobec bez-
władu prawej ręki zostałem zwolniony do domu. Po przybyciu na miejsce kontynuował leczenie 
u dr Rybickiego w Gorlicach. W jego efekcie, mógł w V 1942 podjąć pracę w kopalni nafty 
w Kobylance, w charakterze nocnego stróża. Po wojnie nadal pracował w Kopalnictwie Naf-
towym w Gorlicach, skąd w 1974 przeszedł na emeryturę. Odznaczony medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 6 V 1988 i spoczywa na cmentarzu w Dominikowicach. [ZKRPi-
BWP NS, P 462/416; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 230, Świadek Piotra Kluski]

PRZYBYCIEŃ EUGENIUSZ, ur. 6 VI 1914, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Józefa i Julii 
Osikowicz; plut. rez., bufetowy. Ukończył 4 klasy gimnazjum w Gorlicach, a następnie w la-
tach 1934-1937 uczył się stolarstwa, w prywatnym zakładzie rzemieślniczym Józefa Płochoc-
kiego. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w stopniu kaprala  
13 XI 1938. W jej trakcie był słuchaczem Szkoły Podoficerskiej przy 5 Baonie Saperów Kraków,  
a także uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do plutonu pionierów w macie-
rzystej jednostce, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. Swój udział w wojnie zakoń-
czył pod Lwowem, skąd po kapitulacji tamtejszego garnizonu, powrócił do domu. W czasie 
okupacji nie pracował w żadnym zakładzie. Po wojnie był zatrudniony na kierowniczych sta-
nowiskach w sklepach GS „SCh” Gorlice-Wieś. Począwszy od 1967 rozpoczął działalność na 
własny rachunek, prowadząc bar piwny. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 26 VIII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, P 634/603; ZKRPi-
BWP Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 448]

PRZYBYCIEŃ WOJCIECH, kpr. rez., mechanik. ur. 29 IV 1910 w Dominikowicach 
pow. gorlicki, s. Andrzeja i Bronisławy Przybycień. Po ukończeniu szkoły powszechnej prze-
bywał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w X 1932 do służby wojsko-
wej w 39 pp Strzelców Lwowskich Jarosław, skąd po okresie unitarnym przeniesiono go do 
Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu. Jako jej absolwent otrzymał przydział do  
13 B. KOP Kopyczyńce. Po przejściu do rez. w X 1934 podjął pracę jako monter ropociągów  
i maszyn górniczych w kopalnictwie naftowym. Cztery lata później ukończył roczną szkołę ma-
szynistów przy urzędzie Górniczym w Jaśle. W VII 1939 powołano mnie na ćwiczenia wojsko-
we w 1 psp 25 sierpnia zwolniono nas do cywila. Po 4 dniach ponownie powołano na mobilizację 
do 1 psp w Nowym Sączu. Wówczas nas mundurowano i uzbrojono, a następnie oddelegowano 
do Nowego Targu, celem udziału w walce z Niemcami. Tam stoczyliśmy pierwszą bitwę. Pod sil-
nym naporem wroga zmuszeni zostaliśmy do wycofania się. Następnie w miejscowości Wiśniowa 
k. Limanowej stoczyliśmy następna bitwę z nieprzyjacielem. Wróg wówczas nie złamał naszych 
pozycji, ale przerwał front w odległości kilku kilometrów od nas i wdzierał się klinem celem okrą-
żenia nas. To się mu udało i my znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji frontowej. Mimo słabe-
go uzbrojenia przedarliśmy się przez front niemiecki w okolicach rzeki Raby, co okupione zostało 
wieloma naszymi stratami. Po uciążliwym złączeniu się z innymi oddziałami naszych wojsk 
frontowych, kontynuowaliśmy odwrót w kierunku Krosna. Dopiero tam wojska nasze stawiły 
silny opór. Po paru godzinach ostrej walki nieprzyjaciel zmusił nas do wycofania się i już stale 
wycofywaliśmy się w kierunku Stanisławowa. W marszu napotkaliśmy na duże eskadry samolo-
tów myśliwskich i bombowych sił niemieckich, które siekły nas z broni pokładowej oraz zarzucały 
bombami. W wyniku owej działalności sił powietrznych nasze oddziały zostały rozproszone, 
a on powrócił do domu. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w kopalnictwie ropy naftowej 
w Kobylance i Krygu. Po jej zakończeniu kontynuował pracę w przemyśle wydobywczym,  
skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. w czwartym kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, P 539/968; 
tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 7, poz. 793]
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PRZYBYLSKI EUGENIUSZ, ur. 26 II 1910, Szymbark, pow. gorlicki, s. Józefa i Anny 
Wierzbickiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1932 do służby wojskowej w 1 ks  
53 pp Strzelców Kresowych, którą ukończył we IX 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gor-
lice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem., z któ-
rej zbiegł. W drodze powrotnej Ukraińcy zabrali mi umundurowanie i buty. Życie ratowałem 
ucieczką do lasu. Po powrocie do domu miałem z nogami kłopoty, gdyż tak długie wędrowanie od 
Lwowa po Szymbark w boso, odparzyło mi stopy. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Przez 
10 lat sprawował społecznie funkcję radnego GRN. Zm. 18 XII 1993 i spoczywa na cmentarzu  
w Szymbarku. [ZKRPiBWP NS, P 735/587; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 409]

PRZYBYLSKI MARCIN ADOLF, ur. 8 XII 1905, Szymbark, pow. gorlicki, s. Józefa  
i Anny Wierzbickiej; kpr. rez. Po szkole powszechnej kontynuował naukę w szkole zawodowej. 
Powołany w V 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 
24 VIII 1939 do wspomnianej jednostki, po czym wyruszył na front na Magurę Małastow-
ską. Walczył od Koniecznej, przez Żmigród, Krościenko, Nowy Sambor, Sądową Wisznię po 
Lwów. Tu na Łyczakowie został ranny odłamkiem bomby w głowę. W takim stanie dostał się 
do niewoli niem. Przewieziony do szpitala w Bawarii, skąd po podleczeniu umieszczono go  
w stalagu XIII D Nürnberg. We IX 1940 wskutek przebytej choroby, zwolniony i przewieziony 
do Krakowa, skąd powrócił do domu. Zm. 11 VII 1980 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Gorlice, nr 55]

PRZYBYLSKI MARIAN, ur. 5 IX 1909, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Michała i An-
toniny Jacenik; kpr. rez., mistrz blacharski. Ukończył 3-letnią szkołę zawodową, zdobywając 
zawód blacharza. Powołany 18 IV 1931 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, skąd 4 miesiące 
później został skierowany do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu powrócił 13 II 1932  
w stopniu st. strz. i został d-cą drużyny w swojej k. Po przejściu do rez. 13 IX 1932 podjął 
pracę w wyuczonym zawodzie. Zawezwany 3 II 1935 na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, 
które odbywał w 3 kckm 1 psp. W 1936 zawarł zw. małż. z Ludwiką Dziedziną. Ponownie 
wcielony do wojska 30 V 1939, tym razem na 2 tygodnie. Zmob. 28 VIII 1939 do plutonu ckm 
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę. Swój udział w wojnie 
zakończył pod Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. W okresie okupacji praco-
wał początkowo w muszyńskim tartaku, a następnie w swoim zawodzie w krynickiej firmie
Jana Barana. Po wojnie otworzył własny zakład blacharski, w którym pracował do emerytury  
w 1974. Zm. 26 VII 1980 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, P 471/163, Ksią-
żeczka wojskowa nr C 0756678]

PRZYBYŁOWICZ ADAM, ur. 27 XI 1914, Libusza, pow. gorlicki, s. Ignacego i Wiktorii 
Starzyk; kpr. rez., robotnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Po ukończeniu 18 lat został zatrudniony w gorlickiej firmie „Forest”,  
a następnie w Kopalnictwie Naftowym w Libuszy. Powołany w III 1937 do służby wojskowej 
w 53 pp Strzelców Lwowskich w Stryju, gdzie zaliczył szkołę podoficerską, po której w stopniu 
st. strz. objął funkcję z-cy, a następnie d-cy drużyny. Do rez. przeszedł we IX 1938. Powołany 
10 VIII 1939 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, skąd skierowano go do wzmocnienia placówki 
Straży Granicznej w Tyliczu. Tam też zastał go wybuch wojny. Brał udział w walkach z nacie-
rającym wojskiem słowackim, zakończonych ich wycofaniem i rozbiciem 2 samochodów pan-
cernych nieprzyjaciela. Podczas dalszych walk dostał się w okolicach Przemyśla, do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu. W okresie 
okupacji pracował w Kopalnictwie Nafty w Krygu. Powołany w VII 1945 do WP z przydziałem 
do 16 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej w Zabrzu, skąd 1 XII 1945 odszedł do rez. Po powro-
cie do domu wrócił do pracy w kopalnictwie nafty. Zm. 7 IV 1992 i spoczywa na cmentarzu 
w Wójtowej. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Akta zmarłych członków]
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PRZYBYŁOWICZ FRANCISZEK, ur. 19 V 1900, Binarowa, pow. gorlicki, s. Stefana  
i Katarzyny Karp; strz. rez., rolnik. W okresie międzywojennym należał do SL. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jak relacjonował świadek: Było to 
zdaje się 18 IX 1939. Byłem razem z Franciszkiem Przybyłowiczem w jednej kompanii Obrony 
Narodowej i razem nacieraliśmy na Niemców w lesie w Boratyczach k. Przemyśla. Ponieważ 
była duża walka i wielkie zamieszanie, tak, że w tej bitwie straciłem go z oczu, i już go więcej 
nie widziałem. Dowiadywałem się o niego, ale nikt o nim nie wiedział. Prawdopodobnie zgi-
nął w lesie. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 2 VII 1955 uznany za zm. od  
1 I 1947. [SPGorl, Ns 265/54; APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 18, poz. 2; Świadkowie zaginięcia Jan 
Rutana i Tomalski]

PRZYBYŁOWICZ HENRYK, ur. 1 I 1922, Libusza, pow. gorlicki, zam. w Strzeszynie; 
strz. rez. Jako członek WFiPW zmob. w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, po czym 
wyruszył na front. Jego wojenna droga prowadziła od Magury Małastowskiej przez Żmigród, 
Krościenko, do Starego Sambora, gdzie dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców 
do stalagu zbiegł razem z Bronisławem Adamczykiem w Tarnowie i powrócił do domu. Innych 
danych brak. [T. Pabis, Moje lata młodości, s. 71; SRGorlice, Ko 35/90; Relacja Bronisława Adamczyka]

PRZYBYŁOWICZ KAROL, ur. 27 XII 1909, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Jana i Marii 
Bilińskiej; kpr. rez., wiertacz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostawał przy ro-
dzicach pomagając im w gospodarstwie. W wieku 19 lat rozpoczął pracę jako pomocnik wier-
tacza w kopalni nafty w Dominikowicach. Powołany 16 IV 1931 do służby wojskowej w 2 psp 
Sanok, podczas której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. z dniem 13 IX 1932, 
powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zawezwany w V 1939 na ćwiczenia wojskowe, 
które odbywał w placówce SG do pocz. VIII 1939. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”, 
z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Żółkiew a następnie Kraków, skąd zbiegł i powró-
cił do domu. W czasie okupacji pracował w kopalnictwie nafty, co po wojnie kontynuował  
w Lipinkach. W 1953 uległ wypadkowi w pracy, po czym nie powrócił już do tego zajęcia, lecz 
został górnikiem węgla w Bytomiu. W 1964 przeszedł do firmy hydrogeologicznej „Postęp”  
w Brzostku, a następnie do podobnego zakładu w Rymanowie. Stamtąd też w 1969 odszedł na 
emeryturę. Zm. 31 VIII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, P 662/577; 
tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 356]

PRZYBYŁOWICZ WŁADYSŁAW, ur. 9 I 1909, Siary, pow. gorlicki, s. Józefa i Salo-
mei Janik; kpr. rez., wiertacz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się zawodu odlewnika  
w zakładzie Wagnera, zrezygnował z dalszej nauki po 2 latach, z powodów zdrowotnych.  
W tej sytuacji podjął w 1926 pracę w kopalnictwie naftowym. Powołany 5 IV 1931 do służby 
wojskowej, którą zakończył w X 1932. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, po czym wy-
ruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd po 2-tygodniowym pobycie zbiegł. Po 
powrocie do domu podjął pracę w Kopalni Nafty „Jantas” w Ropicy Polskiej. W 1940 zawarł 
zw. małż., po czym założył własną rafinerię w Stróżnej. Po wojnie i nacjonalizacji przemysłu, 
pracował nadal w kopalnictwie naftowym. Stamtąd też w 1974 przeszedł na emeryturę. Od-
znaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 8 VIII 1981 i spoczywa na cmen-
tarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, P 473/334; Świadek: Piotra Gajewskiego i Władysława Starzyka]

PRZYBYŁOWICZ TADEUSZ, ur. w 1922, Libusza, pow. gorlicki, s. Jozefa i Tekli Pi-
wowar; strz. rez. Jako członek WFiPW zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, 
z którym wyruszył na front na Magurę Małastowską. Innych danych brak. [T. Pabis, Moje lata 
młodości, s. 71]

PRZYBYŁOWICZ, imię nieznane, por. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w bON „Gorlice”,  
z którym wyruszył na front do Gładyszowa. [Relacja Stanisława Kukli]
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PRZYBYTEK JÓZEF, ur. 12 III 1912, Nowy Targ, s. Marii; strz. rez., robotnik. Służbę 
wojskową pełnił od 5 III 1937 do 15 X 1938. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. W czasie działań wojennych znalazł się w Tarnopolu, gdzie dostał się do niewoli 
sow. Po złożeniu broni, odzyskał wolność, po czym rozpoczął drogę powrotną do domu. Za-
trzymany przez Niemców przy przekraczaniu Sanu i osadzony w obozie przejściowym Kra-
ków, skąd zbiegł. W III 1940 zabrano go z domu jako wojskowego, i umieszczono w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch. Następnie przebywał w stalagach przy francuskiej granicy. Tam 
też aresztowany pod zarzutem współpracy z miejscową partyzantką i umieszczony w 1943  
w KL Mauthausen, gdzie miał nr obozowy 6302. Wolność odzyskał w 1945 w wyniku ofensy-
wy wojsk amerykańskich. Trafił do alianckiego szpitala wojskowego. Po 4-miesięcznym lecze-
niu powrócił do kraju. Zm. 15 XII 2003. [ZKRPiBWP NS, P 575; baza danych straty.pl]

PRZYLICKI, imię nieznane, kpr. We IX 1939 żołn. 1 psp, który jako d-ca drużyny, wal-
czył od Nowego Sącza po Lwów. Innych danych brak.

PRZYWARA BRONISŁAW, ur. w 1906, zam. Stróżówka, pow. gorlicki; strz. rez., ko-
tlarz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Gładyszowa wraz  
z 1 k. Brał udział w walkach pod Krościenkiem i Samborem. Świadek zaginięcia Józefa Burka-
ta. Innych danych brak. [SPGorl., Ns i 135/56]

PTASZEK FRANCISZEK, ur. 27 XI 1909, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Józefa  
i Katarzyny Jemińskiej; strz. rez., rolnik. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmoc-
nienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. W czasie działań wojen-
nych wcześniej raniony i ogłuchły od wybuchu pocisku artyleryjskiego, dostał się w Gródku 
Jagiellońskim do niewoli sow. Przekazany w XI 1939 w drodze wymiany jeńców stronie niem. 
W czasie transportu kolejowego do stalagu zbiegł i powrócił do domu. Zm. 9 III 1972 i spo-
czywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, P 62/647]

PTASZEK WOJCIECH, ur. 10 IV 1912, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Józefa 
i Katarzyny Jemińskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w X 1937 do służby wojskowej, którą 
zakończył 10 II 1939. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do wzmocnienia Komisariatu 
Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. W czasie działań wojennych dostał się 19 IX 
pod Stanisławowem, do niewoli sow. Osadzony w obozie w Ochocku, skąd w XI 1939 w dro-
dze wymiany jeńców, przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr 
jeńca 13926), a następnie w stalagu V C Offenburg i V E Mühlhausen. Tam też 7 V 1945 odzy-
skał wolność w czasie ofensywy wojsk amerykańskich. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Odznaczony „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 7 VI 1976 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. 
[ZKRPiBWP NS, P 29/50; Świadek Stanisława Cichonia i Stanisława Dydy]

PTASZKOWSKI ANDRZEJ, ur. 28 I 1902, Krużlowa Wyżna, pow. nowosądecki; strz. 
rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front 
pod Hutę k. Krynicy. Jego dalsze losy są nieznane. [SGGrybów, Zg 8/48; SPNS, Ns 1830/57]

PTASZKOWSKI MARIAN STEFAN, ur. 31 VII 1911, Nowy Sącz, s. Michała i Marii 
Czarnik; st. strz. rez., referent. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Starym Sączu podjął  
w 1925 praktykę w gabinecie dentystycznym, a następnie w zakładzie introligatorskim.  
W 1929 został przyjęty do pracy w nowosądeckim Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym, a na-
stępnie przeniesiony do Bobowej. Powołany 12 VII 1934 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd 
1 XII odkomenderowano go na 6-miesięczny kurs sanitarny do 5 Baonu Sanitarnego Kraków. 
Po powrocie, w stopniu st. strz. przydzielono go do lekarza pułkowego. Po zwolnieniu do rez. 
28 X 1935 powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Zmob. 30 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i przydzielony do lekarza pułkowego. Podczas walk przekroczył granicę państwo-
wą. Internowany w węgierskim obozie Komárom, a następnie Gara (albo Győr), skąd zbiegł  
i przez Jugosławię dotarł do Francji. Tu wstąpił do polskiego 1 Pułku Grenadierów Warszawy 
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1 Dywizji Grenadierów WP, gdzie 2 IV 1940 awansował na kpr. Po klęsce przedostał się do 
Wielkiej Brytanii, gdzie wcielono go do 3 b. strzelców 1 Samodzielnej Brygady Strzelców gen. 
Gustawa Paszkiewicza. Przeniesiony 5 V 1942 do 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej,  
w składzie 1 Dywizji Pancernej. Wraz z wojskami koalicji lądował w Normandii biorąc udział 
w walkach do końca wojny. Awansowany 20 III 1945 do stopnia plutonowego i przeniesiony na 
szefa k. w 2 Pułku Motorowym w Holandii. Po nadaniu mu stopnia sierż. 21 V 1947, przybył 
do Ośrodka Demobilizacyjnego nr 1, skąd 23 VII 1947 powrócił do Nowego Sącza. Tu pod-
jął pracę w miejscowej Ubezpieczalni Społecznej. Przeniesiony do Wydziału Zdrowia MRN  
w Bielsku Białej, gdzie od 1 IX 1951 do 31 V 1952 był referentem zaopatrzenia. Po powrocie 
w rodzinne strony pracował w GS„SCh” w Nawojowej, jako referent skupu i kontroli żywca.  
15 IV 1953 przeniósł się do pracy wo Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, skąd od-
szedł na emeryturę. Odznaczony: „Medalem Wojska”, „The Defence Medal 1940-1945”, „The
War Medal 1939-1945” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 28 X 1990 i spo-
czywa na Cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 489/482; Książeczka wojskowa 
nr A 090367; APNS, AmNS 357, Poszukiwani żołnierze, s. 1268]

PTASZNIK ANTONI, ur. w 1915 w Przysietnicy, pow. nowosądecki; strz. Żołn. 1 psp. 
W czasie działań wojennych poległ w czasie przeprawy przez San. [ZKRPiBWP NS, Zginęli na 
polu chwały ]

PTASZNIK EDWARD, ur. 14 IV 1914, Nowy Sącz, s. Jana i Katarzyny Witowskiej; kpr., 
stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, rozpo-
czął naukę stolarstwa w zakładzie Libermana, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. 
Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp i skierowany do szkoły podoficer-
skiej przy 3 psp Bielsko. Po jej ukończeniu 11 III 1939 powrócił do 3 kckm w macierzystej 
jednostce, obejmując stanowisko instruktora. Tam też 30 V 1939 awansował do stopnia kpr.  
Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front jako karabinowy w okolice Grybowa. Podczas  
walk w Krośnie, został ranny w lewą nogę. Umieszczony w szpitalu wojskowym w Brzeża-
nach, gdzie wraz z całym personelem dostał się do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców 
przekazano go w XII 1939 w Przemyślu, stronie niem. i umieszczono w stalagu XI A Altengra-
bow (nr jeńca 18443). Przeniesiony 15 III 1942 do stalagu XX Thorn, gdzie budował most na 
Wiśle. Przekazany 3 I 1943 do Dorflager XV Blechhammer, gdzie odzyskał wolność 27 I 1945  
w wyniku ofensywy wojsk sow. Po powrocie do Nowego Sącza był od 1 III 1945 instrukto-
rem szkolenia wojskowego w Komendzie Powiatowej MO. W 1947 przeszedł na referenta kadr  
i technik BHP w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, a 1 VI 1955 powrócił do wyuczonego 
zawodu w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Stamtąd też 1 VIII 
1974 odszedł na emeryturę. Odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
28 II 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 490/213]

PTAŚNIK ANTONI, ur. w 1910, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii Ogórek 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego (nr ewid. 1186),  
z którym wyruszył na front do Krakowa. W czasie działań wojennych poległ 8 IX pod Wiślicą 
i spoczywa w zbiorowej mogile na tamtejszym cmentarzu. [SGSS, Zg 186/46; APŚM, Liber Mortuorum, 
załącznik] 

PUCH ANTONI, ur. 5 III 1916, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Józefa i Wiktorii Po-
strożnej; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 18 IV 1938 do służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, 
podczas której wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem wyruszył do miejsca koncentracji 
II b. w Łabowej. Następnie przemaszerował do Marcinkowic, skąd pociągiem udał się na front 
do Limanowej, stamtąd z oddziałem wycofał się do Nowego Sącza, a następnie w kierunku 
wschodnim. W czasie odwrotu doszło w Libuszy do walki. Ogień strzelany był przez cztery 
godziny, a w nocy hura na białą broń. Odparliśmy Niemców, zbierając na tym odcinku 60 skrzyń 
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ich amunicji. Ale oni przecięli nam drogę na prawym skrzydle frontu czołgami i otoczyli nas. 
Wykorzystując lukę, w nocy wycofaliśmy się w stronę Jasła. W walkach odwrotowych dotarł 
do Lasów Janowskich, a następnie Lwowa. Nieprzyjaciel jadąc czołgami dotarł pod jego mury 
obronne. Na tym odcinku, na którym ja byłem zostały zniszczone dwa ich czołgi przez obrońców 
rzucających z murów butelki z benzyną. Tam też dostał się do niewoli niem. Osadzony w obo-
zie przejściowym ulokowanym w przeworskiej w cukrowni, skąd samochodami wieziono ich 
w kierunku Górnego Śląska. W czasie owego transportu wyskoczył z auta w czasie jazdy pod 
górę, po czym powrócił do domu. W XII 1939 gestapo zabrało jego brata Jana. Po 2 tygodniach 
przyjechało po mnie, obstawili mój dom, ale ja wyskoczyłem przez okno i ukrywałem się do wy-
zwolenia. Począwszy od 1948 przez 33 lata był sołtysem w Starej Wsi. Piastował również urząd 
prezesa Kółka Rolniczego. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 15 IX 1991 i spoczywa 
na cmentarzu w Starej Wsi. [ZKRPiBWP NS, P 672/519]

PUCHAJDA WŁADYSŁAW, ur. 12 IX 1905, Gorlice, s. Stanisława i Marianny Szczepa-
nik; ogniomistrz, kierowca. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-26 w II dywizjonie 6 pap 
Kraków, podczas której ukończył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez. założył firmę prze-
wozową. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, gdzie ja i kierowca Mrukowicz Jan obsługiwa-
liśmy dwa samochody dla pobliskiego batalionu w rejonie Magury Małastowskiej. Do niewoli 
niem. dostał się w rejonie Krosna. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. Aresztowany w 1941 w wyniku donosu mówiącego o nielegalnym posiadaniu przez 
niego karabinu, został osadzony w jasielskim więzieniu. Po licznych przesłuchaniach, wobec 
braku dowodów zwolniono go 21 III 1942, po czym pracował w Zakładzie Mechanicznym 
Zygmunta Kamińskiego w wyuczonym zawodzie. Po wojnie pracował jako kierowca. Zm. 
około 1984. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 1]

PUCHAŁA JÓZEF, ur. 23 VIII 1909, Tymbark, pow. limanowski, s. Jana i Wiktorii Sma-
gi; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 9 IV 1932 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, skąd  
w X 1932 przeniesiono go do plutonu konnego k. zwiadowców. Po przejściu do rez. 22 IX 1933 
pracował na roli. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu zwiadowców 156 rez. 
pp, z którym 2 IX udał się na front do Wieliczki. Skierowany w rejon Skrzydlnej, skąd po star-
ciu z nieprzyjacielem wycofał się na Gdów, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Podczas 
walk pod Jaworowem został ranny w nogę. Umieszczony w szpitalu polowym, gdzie dostał 
się do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki, skąd w XI 1939 w ramach wymiany 
jeńców przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13906), 
a następnie przebywał kolejno w stalagach: IX C Bad Sulza, XII A Limburg, XII D Trier,  
V E Mühlhausen, V DVillingen, V C Offenburg, gdzie 5 II 1945 odzyskał wolność, w wyniku 
ofensywy wojsk amerykańskich. W dniu 10 IV 1945 wstąpił do 2 k. 3 Dywizji II Korpusu 
Polskiego, gdzie był wartownikiem, pilnującym jeńców niemieckich w obozie pod Rzymem. 
Do kraju powrócił 6 XII 1945. Przez całe życie był rolnikiem. Zm. 26 IX 1992 i spoczywa na 
cmentarzu w Tymbarku. [ZKRPiBWP NS, P 501/572; Książeczka wojskowa nr C 0763200; Świadek Michała 
Czyrnka i Karola Jasicy]

PUCHAŁA WŁADYSŁAW, ur. 12 IX 1905, Gorlice, s. Stanisława i Marianny Szczepa-
nik; ogniomistrz rez., księgowy. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-1926 w 21 pal Bielsko. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice” i naznaczony kierowcą zarekwirowanego na potrze-
by wojska samochodu, z którym wyruszył do Małastowa. W czasie bitwy pod Krościenkiem  
k. Krosna utracił swój pojazd, po czym powrócił do domu. W VIII 1941 aresztowany przez 
gestapo w Jaśle, pod zarzutem przewozu i ukrywania broni. Wobec braku dowodów winy  
21 III 1942 zwolniony z jasielskiego więzienia. [ZKRPiBWP NS, Pn 55]

PUDŁO TADEUSZ, ur. 7 VII 1917, Nowy Sącz, s. Tomasza i Józefy, zam. Nowy Sącz Sta-
ra Kolonia 862; kpr. pchor. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]
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PUSTUŁKA JÓZEF, ur. 11 I 1904, Moszczenica, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej kon-
centracji w Rytrze. Podczas walk w nieznanych okolicznościach, przekroczył granicę węgier-
ską. Internowany, skąd zbiegł i przedostał się do WP na Zachodzie. Zm. 18 III 1943 w Perth 
(Szkocja) i spoczywa na cmentarzu Wellshill. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 238]

PUSTUŁKA STEFAN, zam. Wola Krogulecka, pow. nowosądecki; strz. Zmob. 25 VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca koncentracji w Ry-
trze, w drużynie kpr. Jana Mszańskiego. Innych danych brak. [Relacja Jana Mszańskiego] 

PYRĆ SZYMON, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w bON „Limanowa”. [KSp, s. 200]
PYRDOŁ JÓZEF, zam. Czerniec, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. In-

nych danych brak.
PYRDOŁ STANISŁAW, ur. 3 V 1915, Łącko, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Rozalii 

Jarek; strz., rolnik. W służbie wojskowej od 14 III 1938 w 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front 
do Muszynki. W czasie walk w Lasach Janowskich dostał się 25 IX, do niewoli niem. Podczas 
transportu do obozu zbiegł i powrócił do domu. Zaprzysiężony 1 III 1944 przez Stanisława 
Zbożnia „Zbójnika” do BCh, gdzie służył pod pseud. „Rudy”. Zm. 1 IX 1982 i spoczywa na 
cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, P 525/204]

R

RABIN FRANCISZEK, ur. 29 IX 1900, Łyczana, pow. nowosądecki, s. Pawła i Tekli 
Grębowskiej; st. strz., rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W 1918 wstąpił ochotniczo do WP. Brał udział  
w wojnie polsko-ukraińskiej, oraz z polsko-bolszewickiej. W 1921 był na kursie musztry fran-
cuskiej zorganizowanym w koszarach księcia Świętopełka w Grudziądzu. Rok później prze-
szedł do rezerwy, po czym pracował w krynickiej firmie budowlanej. Zmob. 24 VIII 1939 do 
3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk dostał się 
do niewoli niem. W czasie przeprowadzania kolumny jeńców z Przemyśla do Jarosławia zbiegł 
i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował przy napełnianiu butelek wodą mineral-
ną. Po wojnie został pracownikiem ekspedycji pocztowej, obsługując ambulans pocztowy. Na 
emeryturę przeszedł w 1965. Odzn. Brązowym Krzyżem zasługi i „Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921”. Spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, R 363/156]

RACZKOWSKI FRANCISZEK, ur. w 1915, Czarny Dunajec, pow. nowotarski; strz. Po-
wołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp Jego dalsze losy są nieznane. [Świadek Stanisława 
Jarząbka]

RADOMSKI JAN, zam. w Przysietnicy, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 25 VIII 1939 
do 1 drużyny kpr. Jana Mszańskiego 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył na 
front. Innych danych brak. [Relacja Jana Mszańskiego] 

RADOMSKI KAZIMIERZ, zam. w Przysietnicy, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 drużyny kpr. Jana Mszańskiego 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą 
wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Jana Mszańskiego]

RADWAŃSKI JÓZEF, por. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asy-
stencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa jako adiutant d-cy. [M55B] 

RADWAŃSKI ZDZISŁAW MARIAN, ur. 15 VII 1909, s. Franciszka i Stanisławy Iglic-
kiej, zam. Karwina na Zaolziu; ppor. rez., mgr prawa. Absolwent VII Gimnazjum w Krakowie 
z 1927, Wyższej Szkoły Handlowej i Wydziału Prawa UJ. Powołany w 1933 do służby woj-
skowej i skierowany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 19 pp Lwów. 
Mianowany podporucznikiem w 1935 z przydziałem do 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
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z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Osadzony w obozie Starobielsk, skąd wiosną 1940 został wywieziony przez NKWD do 
Charkowa i tam zamordowany. Spoczywa na terenie podmiejskiego lasku Piatichatki. [Ksp, 
PJWiI, t. 5, s. 302; P1P, s. 134; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 477; GNLK, s. 171]

RADZIK FRANCISZEK, st. sierż. służby stałej. We IX 1939 szef k. w 1 psp. W czasie 
działań wojennych 18 IX przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom  
w forcie Igmánd, którego był komendantem, jako najstarszy stopniem. Po ucieczce przedostał 
się do Francji, gdzie wstąpił do WP Innych danych brak. 

RADZIK KAZIMIERZ, ur. 1 I 1912, Nowy Sącz, s. Leona i Agnieszki, zam. Kobyle Gró-
dek 17, od 1938 ż. Zofia Bugajska; st. strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front. W czasie działań wojennych zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego  
w Nowym Sączu z 6 V 1952 uznany za zm. z dniem 6 V 1946. [SPNS, NsIV 71/51; MP nr 140/47]

RADZIK STEFAN, ur. 9 XII 1914, Biała Niżna, pow. nowosądecki, s. Jana i Wiktorii Ja-
nusz; strz. rez., rolnik. W wieku 6 lat stracił matkę, ojciec wychowywał samotnie swoje dzieci. 
Ukończył szkołę powszechną, a następnie pomagał w gospodarstwie. Powołany 17 III 1937 do 
służby wojskowej w ks 1 psp, gdzie 25 XI przeniesiono go na stanowisko woźnicy biedki ckm 
wz. 30, w plutonie tab. Z początkiem września 1938 odbyły się wielkie manewry w m. Dumno, 
Równe, a defilada odbyła się w Łucku. Wracając z manewrów do Nowego Sącza pod wieczór, 
pojechaliśmy na Śląsk pod Cieszyn do Gładyszowa, by być w pogotowiu w razie wojny z Cze-
chami. A ponieważ Czesi pogodzili się z Polską do wojny nie doszło. Cały Cieszyn przyłączono 
do Polski, a my doszliśmy do Czańca i Bogumiła. W XII 1938 powróciliśmy do Nowego Sącza  
i zostaliśmy przeniesieni do rezerwy 15 XII 1938. Od 15 III-10 VII 1939 odbywał ćwiczenia woj-
skowe na terenie Dąbrówki, w celu uspokojenia Niemców, którzy prowadzili akcje prowokacyjne 
np.: minowali mosty i obiekty wojskowe. Zmob. z końcem VIII i przydzielony do obrony prze-
ciwlotniczej miasta, zajął posterunek na Domu Strzeleckim im. gen. Pierackiego. Posterunek 
uzbrojony w ckm obsadzało 4 żołn. i kpr. Byliśmy tam tak długo, aż Niemcy dotarli do Nowego 
Sącza, a później wycofując się z miasta dołączyliśmy do I batalionu, który wycofywał się przez 
Korzenną, Szalową do Gorlic. Lecz te ostatnie były już otoczone pierścieniem przez Niemców, 
a my chcieliśmy przedostać się na wschód do Magury. Na drodze prowadzącej z Gorlic do Jasła 
stoczyliśmy walkę, ale zabrakło amunicji, a i dowódca został zabity, więc musieliśmy się wycofać 
do lasu. Z lasu wróciłem do domu, pracując w gospodarstwie. 28 X 1942 w Grybowie zawarł zw. 
małż. z Marią Klocek. W 1943 wstąpił do BCh, gdzie był łącznikiem, a także przenosił infor-
macje i ulotki. Po wojnie odbudowywał most kolejowy w Grybowie. Następnie był pracowni-
kiem tartaku sióstr dominikanek w Białej Niżnej. Po zorganizowaniu tam PGR-u podległego 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Postępu Rolniczego był tam zatrudniony do emerytury w 1979. 
Odzn. odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”. Zm. w 1997 i spoczywa na cmentarzu  
w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, R 261/294; SG Gryb. UH 101/43]

RAJCHEL TADEUSZ, ur. 13 V 1913, Nowy Sącz, s. Jana i Józefy Szczepan, ż. Eleono-
ra; plut. rez., pracownik umysłowy. Posiadał wykształcenie średnie. Powołany 19 III 1936 
do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej
ukończeniu, w stopniu st. strz. otrzymał przydział do Zmiany Górskiej Baonu Stołecznego 
w Warszawie (1936-1937), na z-cę d-cy warty. Tam też 20 I 1937 otrzymał awans na kpr. Do 
rez. przeszedł 20 XI 1937 w stopniu plutonowego. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 ks macierzystego 
pułku i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas 
walk pod Biłgorajem odłamek pocisku artyleryjskiego trafił go w prawą nogę. Umieszczony  
w Szpitalu Powszechnym w Jarosławiu, gdzie dokonano amputacji zranionej kończyny. Po li-
kwidacji tego szpitala, przeniesiono go do krakowskiego szpitala im. Kopernika, skąd 23 XII 
1939 powrócił do domu. W 1942 podjął pracę w nowosądeckim Urzędzie Skarbowym, skąd 
w 1947 przeszedł do Centrali Ogrodniczej. W 1951 został pracownikiem ZNTK w Nowym 
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Sączu, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” 
i „Odznaką Grunwaldzką”. 12 X 1974 awansowany do stopnia sierż. rez. Zm. w 1991 i spoczy-
wa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, R 60/182; Książeczka wojskowa nr 
411132; APK, UW II, ZI 283; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 163]

RAJSKI JERZY, ur. 18 VII 1913, Nowy Targ, s. Jana i Anieli Pawluśkiewicz; strz. rez., 
urzędnik. Ukończył 4 klasy gimnazjum neoklasycznego w Nowym Targu. Powołany w III 1938 
do służby wojskowej w 1 psp i przeniesiony 3 miesiące później do k. administracyjnej, na sta-
nowisko kancelisty w magazynie mundurowym. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front 
jako łącznościowiec. Podczas walk dostał się za Mościskami, do niewoli sow. Po zdaniu broni 
odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji i po wojnie trudnił się 
różnymi pracami. W ostatnim okresie pracował w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdziel-
ni Inwalidów Oddział Terenowy Zakopane, jako portier-strażnik. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 31 V 1993 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPI-
BWP NS, R 28/252; Książeczka wojskowa nr E 0600600; Świadek Jana Gołębiowskiego]

RAKOCZY JAN, ur. 11 XII 1909, Budapeszt, s. Aleksandra i Marii Rucińskiej; st. strz. 
rez., ślusarz. Do kraju przybył wraz z rodzicami w 1910 i zamieszkał w Półrzeczkach, pow. 
limanowski. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 16 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 13 IX 1932. W latach 1932-1939 był sukcesywnie powoływany na ćwiczenia 
rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Wieliczki. Podczas walk jego oddział został rozbity pod Górą św. Jana. Ranny w prawy bok  
i z uszkodzonym słuchem powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w firmie „Saturn” 
przy ścince drzewa w Półrzeczkach. Po wojnie 16 III 1945 został pracownikiem Warsztatów 
Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd 31 XII 1969 odszedł na emeryturę. Zm. 13 II 1984 i spo-
czywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, R 247/81]

RAKOCZY JULIAN, ur. 22 I 1907, Lubela, pow. piński, woj. poleskie, zam. Nowy Sącz, 
Rynek 20, ż., 5 dzieci; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na wojnę.  
W czasie walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. Innych danych brak. 

RAMS LUDWIK, ur. 1905, prawdopodobnie w Moszczenicy Niżnej, por. rez. We IX 1939 
żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk poległ w nieznanych okolicznościach. 
[ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t.53; tamże Zginęli na Polu Chwały] 

RAMUZGA JÓZEF, ur. 3 III 1913, Witowice, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny Nowak; 
strz. rez., rolnik. Pracował w gospodarstwie rodzinnym. Służbę wojskową pełnił od 4 III 1936 
do 20 IX 1937 w 2 kckm 1 psp jako amunicyjny. W tym też czasie ukończył jedną klasę Żoł-
nierskiej Szkoły Nauczania Początkowego. We IX 1938 powołany na 10-tygodniowe ćwicze-
nia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob.  
24 VIII 1939 1 psp i przydzielony do kmarsz. W trakcie działań wojennych 28 IX dostał się  
w Niżniowie do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd w drodze wymiany jeń-
ców w XI 1939 przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu XII A Limburg, skąd po 
zwolnieniu i przeniesieniu na status robotnika cywilnego wywieziono go do przymusowych 
prac rolnych. Tam też w V 1945 odzyskał wolność, po czym zawarł zw. małż. Po powrocie do 
kraju osiadł w Olsztynku, gdzie pracował w miejscowym PGR, a następnie do 1956 w Nowej 
Hucie. Zm. 13 IX 1991. [ZKRPiBWP NS, R 112/97; Książeczka wojskowa nr D 0128400]

RANIEWSKI KAROL, ur. 3 XI 1906, Nowy Sącz, s. Jana i Walentyny Janik; strz. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu XII A Limburg (nr jeńca 8660), skąd 29 III 1942 przeniesiono go do sta-
lagu XII D Trier i przydzielono do Arbeitskommando nr 120 A. Po wojnie powrócił do kraju.  
23 VI 1951 zawarł zw. małż. z Janiną Jędrusik. Zm. 1 XI 1980 i spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, P 148/444]
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RANOSZ SZYMON, ur. 28 II 1899, Dobra, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas walk 
dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow., brak danych o jego losach. Po amne-
stii dotarł do bazy ewakuacyjnej dla żołnierzy polskich w Aszchabadzie (Turkmenia), gdzie  
20 VIII 1942 zm. i tam został pogrzebany w kwaterze polskiej miejscowego cmentarza (CP,  
gr. 39). [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 423; P. Żaroń, Wykaz cmentarzy…, s. 199]

RAPACZ JAN, ur. 20 V 1900, Raba Wyżna, pow. nowotarski, s. Józefa i Katarzyny Jaś-
kowskiej, ż. Aniela Kumorek, 4 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. z końcem VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w nieznanych okoliczno-
ściach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII D Nürnberg-Langwasser. 24 IV 1941 Dien-
ststelle für Kriegsbeschädigten für sorgo Krakau (departament szkód wojennych) nadesłał pi-
smo o: treści przyznaje się im (dzieciom) zapomogę sierocą po zmarłym strzelcu Janie Rapaczu  
w obozie wojskowym Nürnberg–Langwasser w dniu 29 stycznia 1940 roku. [SPNT, Ns IV 9/60]

RAPACZ STANISŁAW, ur. 20 II 1911, Mszana Górna, pow. limanowski, s. Józefa i Anny 
Michur; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1932 -1933 prawdopodobnie  
w 1 psp. W 1938 zawarł zw. małż. z Zofią Chorągwicką i zam. w Łostówce. Zmob. 22 VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. W czasie walk jego oddział został okrążony 
pod Dynowem, gdzie podczas próby wydostania się z kotła, po 3-dniowej walce dostał się wraz 
z innymi żołn. do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd wywieziono 
go do stalagu IV A Hoyerswerda (nr jeńca 8875). Z powodu złego stanu zdrowia 21 X 1940, 
oraz staraniom żony został zwolniony z obozu i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. 12 V 1991 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS,  
R 377/183]

RAPCIAK ANTONI, pochodził z Ochotnicy Górnej, pow. nowotarski; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. Po 
starciach pod Jazowskiem wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschod-
nim. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem. Innych danych brak. [Świadek Jana Syjuda]

RASZEK EUGENIUSZ, ur. 10 XI 1904, Siersza, s. Ludwika i Agaty Marcelińskiej; por. 
służby stałej. Absolwent gimnazjum w Chrzanowie. Po maturze służył w 12 pp Wadowice, 
skąd też przeszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu otrzy-
mał przydział do 13 pp Pułtusk. Mianowany por. w 1935, po czym przeniesiono go do Cen-
tralnej Szkoły Podoficerów KOP w Osowcu na wykładowcę. W dniu 4 I 1936 zawarł zw. małż. 
z Gabrielą Bartonec; mieli 1 dziecko. Do 1 psp przybył w 1938 na stanowisko d-cy 2 kckm,  
z którą brał udział w operacji „Zaolzie”. Po powrocie do Nowego Sącza wiosną został skie-
rowany na kurs dowódców k. w Rembertowie. Był wszechstronnym sportowcem. Z chwilą 
wybuchu wojny mianowany komendantem pociągu ewakuacyjnego do OZ 21 DPG w Brze-
żanach. Po przybyciu na miejsce jako najstarszy stopniem, poprowadził 15 IX oddział wojska  
w stronę granicy węgierskiej. W drodze, podczas nieprzyjacielskiego nalotu, został ciężko ran-
ny koło Podhajec. Od tej chwili dalszą drogę w kierunku Tłumacza przebył na wozie. Tam też 
dostał się do niewoli sow. Osadzony w Kozielsku, skąd w 1940 NKWD wywiozło go do Lasu 
Katyńskiego i zamordowało. Jego nazwisko widnieje w niemieckim Amtliches Material zum 
Massenmord von Katyń, pod pozycją 3978. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zaslugi. [Oćwieja, Mój 
wrzesień 1939, maszynopis; J. Giza, Sądeccy kawalerowie..., s. 172; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 304; P1P, s. 304; J. Tucholski, 
Mord w Katyniu, s. 201; GNLK, s. 77-79]

RATKE JAN strz. We IX 1939 żołn. 8 k. strz 1 psp., który poległ 7 IX w bitwie pod Libu-
szą. Innych danych brak. 

RĄCZKOWSKI FRANCISZEK ur. 27 VI 1915, w Makowicy, pow. limanowski, s. To-
masza i Anny Stajdo; strz., pracownik umysłowy. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, 
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pracował u zamożnych gospodarzy. W wieku 16 lat wyjechał do Zakopanego, gdzie znalazł 
zatrudnienie w pensjonacie. Następnie od 1933 przez 3 lata był praktykantem handlowym  
u Józefa Woźniczki. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp W VI 1938 wyru-
szyliśmy na ćwiczenia letnie do Łopusznej. Tam byliśmy trzy tygodnie. Przyszła woda i zalała 
kamieńce i my wyruszyliśmy do Czarnego Dunajca, gdzie byliśmy trzy tygodnie. Później włado-
waliśmy się w pociągi i wyjechaliśmy na manewry na Wołyń. Po ich ukończeniu pojechaliśmy na 
Zaolzie. W pierwszych dniach marca 1939 powróciłem do Nowego Sącza. Byliśmy tam tylko dwa 
tygodnie i wyruszyliśmy w pogotowiu na kwatery do chłopów, gdzie przebywaliśmy w stodołach 
chłopskich, do połowy czerwca. Następnie wywieziono nas do Banicy, gdzie budowałem schrony. 
Z chwilą wybuchu wojny wraz z 9 ks wyruszył na front. Brał udział w obronie Lwowa, skąd po 
kapitulacji wracał do domu. Zatrzymany w Jarosławiu i przewieziony do obozu przejściowe-
go w Krakowie. Stamtąd też, jako rolnik, został zwolniony z końcem 1939. Podczas okupacji 
pracował w tartaku. Począwszy od 1949 był zatrudniony w GS „SCh”. Na emeryturę odszedł 
w 1975. Odzn. „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. w IV kwartale 2003 i spoczywa na cmentarzu  
w Czarnym Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, R 237/410]

RĄCZKOWSKI FRANCISZEK, pochodził z Czarnego Dunajca; strz., rolnik. We IX 1939 
żołn. 2 b. 1 psp, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Łabowej. Po wybuchu wojny 
przeszedł z oddziałem do Marcinkowic, skąd koleją udali się na front do Limanowej, następnie wy-
cofali na Nowy Sącz i dalej w kierunku wschodnim. Innych danych brak. [Świadek Alojzego Halczaka]

RĄCZKOWSKI JAN, ur. 24 I 1901, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Ka-
tarzyny Mężyk; kpr. rez., kowal. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach1920-1924 w 8 pp 
Legionów Lublin. Po przejściu do rezerwy pracował jako robotnik przy budowie dróg w rejo-
nie Rożnowa, a później przy zaporze wodnej. W tym też czasie był 3-krotnie powoływany na 
ćwiczenia rezerwy. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do ochrony powstającej zapory 
wodnej w Rożnowie. Z początkiem IX pod naporem wojsk niemieckich wycofał się do Za-
kliczyna, gdzie wcielono go do oddziałów z Armii „Kraków”. W czasie walk pod Rawą Ruską 
został 3-krotnie ranny. Umieszczony w szpitalu polowym w Zagrobli k. Stanisławowa, gdzie 
dostał się do niewoli sow. Następnie przewieziony do szpitala w Przemyślu, skąd zbiegł z grupą 
jeńców i dotarł do Nowego Sącza, gdzie leczył się dalej. Od wiosny 1940 pracował w Ostbahn-
-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP) jako suwnicowy. Od 27 II 
1945 do 31 VII 1949 był funkcjonariuszem Służby Ochrony Kolei, ochraniając tunel w Ka-
mionce Wielkiej i Żegiestowie, a także mosty na Kamienicy i Dunajcu. W 1955 zatrudnił się  
w ZNTK, gdzie był magazynierem tlenowni. Stamtąd też w 1962 przeszedł na emeryturę. Zm. 
24 I 1986 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, R 48/104]

RĄPAŁA KAZIMIERZ, ur. 10 XI 1920, Ropica Polska, pow. gorlicki, s. Józefa i Anie-
li Śliwy; strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w szkole 
zawodowej, zdobywając zawód ślusarza. Równocześnie uczęszczał na 3-letni kurs WFiPW. 
Został powołany w VII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, gdzie przeszedł przeszkolenie 
wojskowe. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas walk 
przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Sárvár, skąd 30 VII 1940 został 
przekazany Niemcom. Wywieziony do przymusowych prac w Austrii i zatrudniony w fabry-
ce w miejscowości Sankt Valentin. Po ucieczce z miejsca pracy w V 1942 powrócił do domu  
i ukrywał się do końca okupacji. Począwszy od 11 III 1946 został ślusarzem w Fabrycek Ma-
szyn „Glinik” w Gorlicach. Od 27 XI 1953 do 31 V 1967 był zatrudniony w WSK Dębica na 
stanowisku kierownika kontroli międzyoperacyjnej. Od 1 VI 1967 powrócił do „Glinika” jako 
pracownik kontroli technicznej. Stamtąd też 1 IX 1981 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 IX 2004 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, R 315/427; tamże, Koło miejskie Gorlice, t. 4, s. 8; Relacja Romana Hajduka] 
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RECIAK JAN, ur. 8 II 1903, Komorowice k. Bielska, s. Marka i Teresy Buczały; kpr. rez., 
pracownik biurowy. Po szkole powszechnej uczył się bednarstwa w szkole zawodowej w Biel-
sku. Po nabyciu należnych kwalifikacji podjął pracę w Rafinerii Nafty Czechowice. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1923-1925 w 43 Pułku Strzelców Legionu Bajończyków Dubno. Po 
przejściu do rez. był zatrudniony do 1934 w Rafinerii Nafty w Sowlinach. Wówczas też ówcze-
sny jej właściciel Julian Fischer uruchomił fabrykę beczek, której został pracownikiem. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. W czasie walk 20 IX  dostał się pod Kulikowem k. Lwowa do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym, skąd po 3-dniowym pobycie zbiegł. Po powrocie do domu 
ponownie pracował w fabryce beczek do 1950, po czym został zatrudniony w prezydium MRN 
Limanowa. W 1952 powrócił już jako dyrektor do wcześniej wspomnianego zakładu pracy. 
Odzn. odznaką „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa”. Zm. 1 II 1986 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, R 270/105; Świadek Stanisława Dziadonia]

REGIEC ANDRZEJ, ze Sromowiec Niżnych; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się do niewoli niem. Przeby-
wał w stalagu IV B Mühlberg. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Sienkiewicza] 

REGIEC FRANCISZEK, ur. 8 I 1912, Sromowce Niżne, pow. nowotarski, s. Pawła i Ro-
zalii; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej rozpoczął pracę jako wyrob-
nik u bogatych gospodarzy. Powołany 13 IV 1934 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, którą 
zakończył w X 1935. Powrócił do domu i poprzednio wykonywanych zajęć. W 1938 został 
flisakiem. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do wzmocnienia Komisariatu Straży 
Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. Po pierwszych walkach w rejonie Pienin w skutek 
niemieckiej przewagi wycofał się wraz z oddziałem górami do Nowego Sącza, gdzie brał udział  
w jego obronie na Winnej Górze. Swój udział w wojnie zakończył 17 IX pod Przemyślem, 
gdzie jego oddział uległ rozbiciu. Po powrocie do Sromowiec pracował do końca swojego życia 
na roli. Zm. 22 I 1997 i spoczywa na cmentarzu w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, R 320/470; AKKRP 
Szczawnica, t. 2, k. 489-490]

REGIEC JÓZEF, ur. 10 IX 1894, Niżne Szwaby (Słowacja), s. Jana i Anny Waradzyn,  
ż., zam. Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 25; st. sierż. służby stałej. Z chwilą wybuchu wojny 
przeniesiony do 156 rez. pp na stanowisko d-cy taborów. Poległ 11 IX pod Jaworowem w czasie 
bombardowania taborów. [SGNS, Zg 236/47; M55; P1P, s. 131]

REGIEC KAROL, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp,  
z którym wyruszył na front do Wieliczki. Innych danych brak. [Świadek Stanisława Plewy]

REGIEC TADEUSZ, ur. 16 II 1909, Sromowce Niżne, pow. nowotarski, s. Józefa i Marii; 
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 6 IV 1932 do 20 IX 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 psp i przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przy-
byciu na miejsce wcielony do sformowanego b. obstawiającego brzeg Dniestru na odcinku 
Żurawno–Żydaczów. Dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Oranki, skąd w XI 1939 
został przewieziony do Brześcia Litewskiego i tam w ramach wymiany jeńców przekazany 
stronie niem. Umieszczony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13932), kolejno przebywał  
w stalagach: IX C Bad Sulza, XII A Limburg, XII D Trier, V E Mühlhausen, V D Strasburg,  
V C Malschbach. Po zwolnieniu z tego ostatniego 15 XI 1943 wywieziono go do przymu-
sowych prac w Tagolsheim. Do kraju powrócił 24 VI 1945. Odzn. „Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 30 I 1997 i spoczywa na cmentarzu  
w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, R 320; AKKRP Szczawnica, t. II, k. 486-487; SPPpIIIRz NS, R 89; Świadek: 
Andrzeja Cichonia, Józefa Janczego i Franciszka Sienkiewicza]

REICH FRANCISZEK, sierż. służby stałej. Ukończył kurs eksternistyczny z zakresu  
6 klas gimnazjum 9 VI 1938 w Nowym Sączu. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front. Jego 
wrześniowy szlak jak i późniejsze losy są nieznane.
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REINFUS WŁADYSŁAW, ur. 3 II 1907, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Stanisła-
wa i Anny Masiarczyk; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w szkole 
zawodowej, zdobywając zawód stolarza. Powołany w XI 1928 do służby wojskowej, której nie 
dokończył wskutek reklamacji wniesionej przez rodziców. W 1933 zawarł zw. małż. Zmob. 
w VIII 1939 do b. wartowniczego w 1 psp, gdzie: pełniłem obowiązki wartownicze przy ma-
gazynach amunicyjnych. Podczas walk był ranny i przebywał w szpitalu w Zamościu, skąd 
zbiegł w obawie przed wywiezieniem do stalagu. Przez całe swoje życie pracował na roli.  
W latach 1947-1949 był sołtysem, a następnie przez 10 lat przewodniczącym GRN w Ochotni-
cy. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zm. 
w II kwartale 2003 spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, R 64/406; APKr, PCK 19, 
szpital Zamość, poz. 64]

REKRUCKI TADEUSZ, por. służby stałej. We IX 1939 wyruszył na front wraz z 1 psp, 
jako d-ca k. ppanc. [P1P, s. 113; KSp, str. 200]

REMI ZENON MARIAN, por. rez., architekt. ur. 9 IX 1905, Nowy Sącz, s. Zenona  
i Marii, zam. Nowy Sącz ul. św. Kazimierza. Absolwent I Gimnazjum w Nowym Sączu z 1922 
i Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej z 1930. Służbę wojskowa odbywał w latach 
1931-1932 w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 6a Rawa Ruska. Pracownik Zarządu 
Miejskiego w latach 1934-1939, projektant wielu budynków, m.in. Gimnazjum Kupieckiego, 
szkół w Podegrodziu, Rytrze, Złockiem, kościołów w Paszynie i klasztoru dominikanek w Bia-
łej Niżnej. Członek Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej od 1936 i Związku 
Architektów Województwa Krakowskiego od 1933. Zmob. 24 IX 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył jako d-ca 2 plutonu na front pod Hutę. W czasie walk pod 
Wawrzką 7 IX został ciężko ranny. Wyniesiony z pola walki przez swoich żołn. i umieszczony 
w szpitalu w Jaśle. Wobec postępującej niem. ofensywy jeszcze tego samego dnia ewakuowa-
ny do Przemyśla, a następnie do Lwowa. Tu wraz z innymi rannymi, dostał się do niewoli 
niem. Przeniesiony ponownie do przemyskiego szpitala, skąd 15 XI 1939 został wywieziony 
do stalagu IX A Ziegenhain. Ponieważ jako oficer nie mógł przebywać z podoficerami i żołn., 
dlatego też 9 XII 1939 umieszczono go w oflagu IX A Rotenburg. Następnie przebywał od  
25 IV 1940 w oflagu XI B Braunschweig, a od 25 VI 1940 w oflagu II C Woldenberg. Tam też  
1 II 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk sow. Do Nowego Sącza powrócił 19 III 
1945. Tu sprawował do 1961 urząd architekta miejskiego, a następnie był naczelnym inżynierem 
Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich. Zajmował się pracą społeczną, piastując przez wiele 
lat funkcję hufcowego w nowosądeckim Hufcu ZHP. Jest budowniczym stanicy harcerskiej  
w Kosarzyskach. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Zło-
tym Krzyżem Zasługi, „Srebrną Odznaką SARP”, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, 
odznaką „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Zm. 25 XI 
1967 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 8 a. [KSp, str. 200; J i A. Leśniak, 
Encyklopedia sądecka, s. 321; Świadek Antoniego Oćwieji]

RESPEKTA STANISŁAW, pochodził z Librantowej pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 509 Kolumny Taborów por. Chwaliboga, po 
czym wyruszył na front w kierunku Bielska. Innych danych brak. [Świadek Tomasza Śliwy]

RESPEKTA WŁADYSŁAW, plut. służby stałej, orkiestrant-tenorzysta. W czasie działań 
wojennych wraz z orkiestrą 1 psp przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Ko-
márom, skąd zbiegł i przez Jugosławię przedostał się do Włoch. Tu prawdopodobnie walczył 
w II Korpusie Polskim. Tam też się ożenił. Innych danych brak. [KLc]

RESZCZYŃSKI STANISŁAW, ur. 6 IX 1916, Gaboń, pow. nowosądecki, s. Franciszka 
i Heleny Jankisz; strz. W dniu 1 IX 1933 został przyjęty do Szkoły Podoficerów Piechoty dla 
Małoletnich nr 2 w Śremie. Jednak po 3 latach nauki zmuszony był ją przerwać, ze względu na 
stan zdrowia. W 1937 został słuchaczem Szkoły Samochodowej w Katowicach, skąd jako jej 
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absolwent dostał w X 1938 pracę w Starachowicach. Jako kierowca pracował w kopalni Cen-
tralnego Ośrodka Przemysłowego. Powołany w IV 1939 do służby wojskowej w plutonie ppanc 
1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Pod koniec VIII 1939 obsadzał stanowiska bojowe pod 
Gładyszowem. W czasie walk 18 IX ranny w głowę, dostał się w Rybotyczach do niewoli niem. 
Wraz z kolumną doprowadzony pieszo do obozu przejściowego Nowy Sącz, skąd w XI 1939 
zbiegł podczas wywozu do stalagu. W 1940 zawarł zw. małż., po czym pracował jako kierowca 
w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po zakończeniu 
okupacji był zatrudniony w swoim zawodzie w Spółdzielni Kółek Rolniczych Stary Sącz, gdzie 
w 1949 został pracownikiem biurowym. Na emeryturę odszedł w 1979. Odzn. „Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945”, oraz odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” Zm. 
10 V 1985 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, M 222/93]

RĘGIEL JAN, ur. 23 XII 1913, Piątkowa, pow. nowosądecki, s. Ignacego i Kunegundy 
Groń; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 21 III 1937 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, skąd  
1 VI został przeniesiony do plutonu łączności jako telegrafista. W takim też charakterze 
uczestniczył w operacji „Zaolzie”, po czym 15 XI 1938 odszedł do rez. Zawezwany 3 III 1939 
na ćwiczenia wojskowe do macierzystej jednostki, które ukończył 4 V. Zmob. 1 IX 1939 do kł  
1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas późniejszych walk, po rozbiciu oddziału, prze-
kroczył 19 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, a następnie Sárwár, skąd  
28 VIII 1940 został wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Stamtąd w X 1940 prze-
wieziono go do Krakowa, gdzie odzyskał wolność. Po powrocie do domu podjął pracę przy 
budowie zapory rożnowskiej. Rok później zawarł zw. małż. Po wojnie pracował w sądeckim 
szpitalu, a począwszy od 1952 w miejscowej Spółdzielni Pracy Transportowo-Motoryzacyjnej 
im. 1 Maja w Nowym Sączu. Przeniesiony służbowo z dniem 15 I 1958 do Nowosądeckich 
Zakładów Przemysłu Terenowego (późn. Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „No-
womag”), skąd 1 I 1979 odszedł na emeryturę. Rozkazem Komendanta WKU Nowym Sączu  
z 9 XI 1991 awansowany został do stopnia st. kpr. Zm. z końcem 1997 i spoczywa na cmenta-
rzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, R 297/306]

RODAK FRANCISZEK, ur. 20 IX 1902, Siołkowa, pow. nowosądecki, s. Michała i Aurelii 
Rodak; strz. rez., rolnik. W V 1939 powołany do ON, a następnie skierowany na 4-tygodniowe 
przeszkolenie wojskowe do Cyganowic k Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk pod Brzuchowicami 
dostał się do niewoli niem. W czasie przeprowadzania jeńców do obozu przejściowego zbiegł, 
po czym powrócił do domu. Innych danych brak. [Parafia Grybów, Księga urodzin t. 5, s. 6; Świadek 
Stanisława Oleksiewicza]

RODAK WOJCIECH, ur. 15 IV 1905, Trzetrzewina, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Zofii Kamińskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Kiedy miał 10 lat zm. mu ojciec i z tą chwilą razem 
z matką utrzymywał rodzinę. Powołany we IX 1926 do służby wojskowej w 6 Pułku Ułanów 
Kaniowskich Stanisławów, którą zakończył w X 1928. Po przejściu do rez. powrócił do pracy 
na roli. W 1937 zawarł zw. małż. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do ktab, z którą 
wyruszył do Bielska. Stamtąd wycofywał się przez Kraków, Stryj, Brzeżany pod granicę ru-
muńską, gdzie dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Oranki i zakwaterowa-
ny w cerkwi. Przekazany w XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. i umieszczony  
w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 12337). Tam od Bożego Narodzenia mieszkaliśmy pod na-
miotami w błocie. Później przenieśli nas do baraków. Tam zachorowałem na oczy, na chorobę 
Trachoma z zimna i głodu. Niemcy zaczęli nas leczyć. Przeniesiony do Stalagu IV A Hohnstein, 
a następnie 11 VI 1940 do stalagu XXI A Schildberg, skąd odesłano go do domu. Po przybyciu 
do miejsca zamieszkania leczył się u dr Kowalika. Aresztowany w 1942 jako zakładnik za brata 
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będącego w partyzantce, po 2 miesiącach został zwolniony wskutek usilnych starań ż. W 1947 
wyjechał z Trzetrzewiny i osiadł na połemkowskim gospodarstwie w Nowej Wsi. Przez całe 
życie był rolnikiem. Zm. 15 VIII 1984 i spoczywa na cmentarzu w Nowej Wsi. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, R 82/83]

ROGOZIŃSKI PIOTR, ur. 1914; strz.? We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. 
[SGNS, Zg 46/50]

ROGOZIŃSKI STANISŁAW, ur. 26 IV 1903, Nowy Sącz i tam zamieszkały przy ulicy 
Kolejowej 12, s. Andrzeja i Katarzyny Michalskiej, ż., 2 dzieci; strz. rez., kolejarz. Po ukończe-
niu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. Służbę wojskową odbywał w latach 
1924-1925 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. 
Innych danych brak. [APNS, Akta prokuratora Sądu Okręgowego, teczka 426; Świadek Jana Ziemnika]

ROJEK JÓZEF, ur. 30 III 1921, Zabełcze, pow. nowosądecki, s. Waleriana i Anny Za-
łubskiej; strz., strażak. Jako członek WFiPW został powołany do służby pomocniczej w 1 psp  
i przydzielony do punktu obserwacyjnego na nowosądeckiej wieży ratuszowej i na Domu 
Strzeleckim im. Gen. Pierackiego. 3 IX wraz z kolegami został przetransportowany do OZ 21 
DPG w Brzeżanach i skierowany do służby wartowniczej, a później wysłany z grupą żołn. na 
odsiecz Lwowa. Wobec otrzymania nowych rozkazów, udali się w kierunku granicy węgier-
skiej. W czasie nocnego odpoczynku w Tłumaczu dostał się do niewoli sow. Konwojowany 
pieszo do m. Horodenko, gdzie umieszczono go w prowizorycznym obozie mieszczącym się  
w cukrowni. W czasie przewozu jeńców w głąb ZSRR, zbiegł z transportu w Stanisławowie, 
dzięki pomocy kolejarzy, którzy nie zabezpieczyli drzwi wagonu, po czym przedostał się do 
Lwowa. Wobec narastającego zagrożenia wywozu na Syberię udał się do Przemyśla, skąd wró-
cił do domu. W dniu 20 V 1940 został zabrany do przymusowych prac w Augsburgu i zatrud-
niony w charakterze ogrodnika. Aresztowany 19 VIII 1940 przez policję z bliżej nieznanych 
powodów, umieszczony został w więzieniu w Deggendorfie, skąd po niespełna 2-miesięcznym 
pobycie został wysłany do KL Dachau. W czasie transportu zbiegł i ukrywał się do końca 
wojny. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
oznaką „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego”. [ZKRPiBWP NS, Rn 50]

ROJNA KAROL, ur. 21 XII 1914, Szamotuły, s. Stanisława i Konstancji Krzywdzińskiej; 
strz. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Służbę wojskową odbywał  
w 58 pp Poznań. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, skąd przeniesiono go 
do wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Krynicy. Przydzielony do placówki Leluchów, 
gdzie w czasie patrolu na Zimnym, zastał go wybuch wojny. Po powrocie z frontu pracował 
jako robotnik w Żegiestowie. Tam też zetknął się z oddziałem AK Franciszka Peszki. „Korca”, 
Po wstąpieniu w jego szeregi był tam krótko szefem k. Po zakończeniu wojny był nauczycie-
lem przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego w gimnazjum w Muszynie, później 
nauczycielem w szkole zawodowej, a później dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy. 
Organizował koło ZBOWiD, Ludowy Zespół Sportowy i hufiec „Służby Polsce” w Muszynie. 
Był terenowym korespondentem „Dziennika Polskiego” oraz działaczem sportu saneczkowe-
go. Zbierał pamiątki, dokumenty, obrazy, rzeźby ludowe, które stały się zaczątkiem kolekcji 
przyszłego muzeum. Założył Muzeum Czynu Zbrojnego (nieistniejące). Był także prezesem 
koła PTTK w Muszynie, założycielem i twórcą otwartego 3 VIII 1958 Muzeum Regionalnego 
„Państwa Muszyńskiego” oraz pierwszego powojennego przewodnika Informator ilustrowany 
Muszyna – Zdrój z 1958. Kierował muzeum do 1968, kiedy to otworzył swoją autorską Stałą Ga-
lerię Obrazów – malarstwa na szkle. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. 
Zm. 6 XII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP, Koło Muszyna; Relacja Franciszka 
Drozda; Świadek Henryka Gogoli i Franciszka Wnęka; A. Rojna, Kolorowy świat Karola Rojny, „Almanach Muszyny” 
1998; K. Rojna od 1947 był informatorem wywiadu WOP, pseud. „Strzelecki”, teczka IPN Kr 009/3567]
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ROLA JÓZEF, ułan, rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1919-1921 w 6 Pułku Uła-
nów Kaniowskich Stanisławów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 psp i przydzielony do taborów, z którymi 31 VIII wyruszył w kierunku Cieszyna. Wobec 
szybko postępującej niem. ofensywy nie dotarli do miejsca przeznaczenia, lecz zostali rozbici 
pod Wadowicami. Pozostałych przy życiu żołn. wcielono do innej formacji (prawdopodobnie 
12 pp). Podczas kolejnych walk dostał się w nieznanych okolicznościach pod Stanisławowem 
do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców przekazany w XII 1939 stronie niem. i umiesz-
czony w stalagu XI D Oerbke. Zwolniony z obozu we IX 1941 ze względu na stan zdrowia, po 
czym powrócił do domu. Zm. 18 IV 1999 i spoczywa na cmentarzu komunalnym Nowy Sącz-
-Gołąbkowice. [Relacja syna Erazma] 

ROLA STANISŁAW JÓZEF, ur. 29 IX 1914, Nowy Sącz, s. Erazma i Zofii Sopaty; ppor.
rez., mgr prawa. Absolwent I Gimnazjum z 1932 i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go z 1938. Uczestniczył w Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4 psp Cieszyn. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, gdzie prawdopodobnie przed wyruszeniem na front awansowany został 
do stopnia ppor. Wziął udział we wszystkich walkach swej jednostki aż po Przemyśl, po czym 
przedostał się do Lwowa. Po kapitulacji miasta trafił 22 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie 
Starobielsk, skąd nadesłał 5 listów. Wywieziony wiosną 1940 przez NKWD do Charkowa i tam 
zamordowany. Spoczywa na terenie podmiejskiego lasku Piatichatki. [J. Tucholski, Mord w Katyniu, 
s. 478; GNLK, s. 172-174; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 308; P1P, s. 134]

ROLKA MICHAŁ, ur. 27 VI 1904, Naściszowa, pow. nowosądecki, zam. Nowy Sącz, ul. 
Węgierska 20; strz. rez. W VIII 1939 zmob. do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front. Innych danych brak. 

ROLKA PIOTR, ur. 15 I 1913, Naściszowa, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny Majoch; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 16 IX 
1937. Zawezwany w jesieni następnego do macierzystej jednostki na ćwiczenia rez., pod-
czas których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, po czym wyruszył na front do Krakowa. Po walkach stopniowo wycofywali-
śmy się w kierunku Biłgoraja i Janowa Lubelskiego. Po kilku dniach ciężkiej, uciążliwej walki, zosta-
liśmy zdemobilizowani w okolicach Przeworska i tam złożyliśmy broń. Po wzięciu nas do niewoli, 
załadowano nas na wagony i transportowano do Niemiec. W okolicach Tarnowa, wraz z trzema 
kolegami, udało nam się wyskoczyć w pełnym biegu pociągu i pod osłoną nocy, górami, powrócić 
do Nowego Sącza. Rok później zawarł zw. małż. Aresztowany w 1943 pod zarzutem sabotażu 
rolnego i osadzony w nowosądeckim więzieniu, które opuścił po 4 miesiącach. Po zakończeniu 
okupacji był listonoszem. W 1953 został strażnikiem w Spółdzielni Inwalidów Ochrony Mienia 
w Nowym Sączu, skąd po wypadku odszedł w 1976 na rentę inwalidzką. Zm. w 1993 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym Nowy Sącz-Gołąbkowice. [ZKRPiBWP NS, R 254/215]

ROMAŃCZYK ANTONI, ur. 8 IX 1912, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Bujarskiej; kpr. rez. Służbę wojskową pełnił od 29 IX 1930 do 9 IX 1932 w Samodzielnym Pułku 
Radiowym Warszawa. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i mianowany d-cą radiostacji oraz radiote-
legrafistów. Swój udział w wojnie zakończył w Lasach Janowskich, skąd po rozbiciu oddziałów 
w przebraniu sanitariusza przedostał się do Lwowa. Tam też podjął pracę w szpitalu. Po jego 
zajęciu przez wojska sow., powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 17 IV 1997 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, R 105/162]

ROMAŃCZYK JAN, ur. 12 XII 1906, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Józefa i Tekli; strz. 
rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole przemysłowej, 
po czym od 1928 pracował w kopalnictwie naftowym. Służbę wojskową pełnił od 7 III 1928 
do IX 1929. Powołany 1 IV 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, po ukończeniu których otrzymał 
przydział do ON. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice” i skierowany do budowy umoc-
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nień polowych w Koniecznej. W czasie walk dostał się 18 IX w Gródku Jagiellońskim, do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl. Z chwilą przejścia Rosjan po San 
Niemcy wypuścili nas z obozu pod Sanem i puścili na wolność w dniu 27 IX 1939. Po powro-
cie do domu pracował nadal w Kopalnictwie Naftowym, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. 
Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 28 II 1990 i spoczywa na cmentarzu  
w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, R 105/162; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 318; Świadek Fran-
ciszka Markiewicza]

ROSEUBERG FISZEL KAŁYSZ, strz. Prawdopodobnie żołn. 1 psp W czasie działań wo-
jennych został ranny i 7 IX umieszczono go w Szpitalu Powszechnym w Gorlicach. Po mie-
sięcznym w nim pobycie, 7 X 1939 został zabrany do tamtejszego obozu przejściowego tzw. 
„Buciarni”, po czym ślad po nim zaginął. [APK, PCK 19, Lista szpitala Gorlice, poz. 41]

ROSIEK BRONISŁAW, ur. 1 IX 1905, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Marii; kpr. rez., rolnik. Ukończył Szkołę Handlową. Powołany w IV 1926 do służby wojsko-
wej, którą zakończył w IV 1928. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do b. asystencyj-
nego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Po rozbiciu oddziału w Lasach Janowskich 
wrócił do domu. Aresztowany 18 II 1941 przez gestapo za posiadanie 3 aparatów radiowych  
i kolportaż prasy podziemnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd 15 XI przewieziono 
go do Tarnowa, a stamtąd transportem z 18 XI 1941 wywieziono go do KL Dachau. Po kilku 
miesiącach powrócił z powrotem do więzienia w Nowym Sączu do konfrontacji. Ja wówczas 
byłem na funkcji konserwatora wody i kanalizacji w całym więzieniu. Miałem możność i dostęp 
do benzyny. Ponieważ miałem w każdej chwili możność chodzenia po celach, więc dostarczyłem 
Rośkowi pół litry benzyny, o którą mnie prosił. Po kilku miesiącach dowiedziałem się że Rosiek 
wypił benzynę i zjadł 2 kg soli. Z tego dostał gorączki i wywieziono go do szpitala. Jak się póź-
niej okazało Rosiek ze szpitala uciekł. (Relacja Władysława Kroka). Po szczęśliwej zakończonej 
ucieczce wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Cholewy „Obłaza”, gdzie pod ps. 
„Bystry” szkolił żołn. w placówce Podegrodzie (krypt. „Pole”). Brał udział w wypadach zbroj-
nych w Barcicach, Hucie, Przysietnicy, Białej Wodzie oraz w Słowackim Pienińskim Parku 
Narodowym. Po okupacji pracował w spółdzielczości. Zm. 2 XI 1983 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, R 117/77]

ROSIEK JAN, ur. 21 XII 1916, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Franciszki Rę-
biasz; strz., rolnik. Służył od 22 III 1939 w 2 ks 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Ranny 
15 IX, dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w pobliskim obozie przejścio-
wym skąd zbiegł i powrócił do domu. Od 1940 był członkiem ROCh, a następnie BCh. Tu pod 
ps. „Mak” prowadził przeszkolenie wojskowe dla nowo wstępujących do oddziału. Zm. 14 VI 
1991 i spoczywa na cmentarzu w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, R 367/184]

ROSIEK STANISŁAW, ur. 1 IX 1905 Przydonica, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Ma-
rii Bor, ż. Zofia; kpr. rez. Ukończył szkołę powszechną. Służbę wojskową pełnił w latach 1927-
-1929. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 502 k. asystencyjnej, po czym wyruszył 
na front do Krakowa. Po rozwiązaniu jednostki pod Frampolem, powrócił do domu. Aresz-
towany przez gestapo za nielegalne słuchanie radia i osadzony w nowosądeckim więzieniu. 
Tu w czasie przesłuchania złamano mu rękę, obojczyk i żebra. Umieszczony w szpitalu, skąd 
zbiegł, po czym wstąpił do oddziału partyzanckiego ppor. Stanisława Witowskiego „Juhasa”. 
Zm. przed 1987 rokiem i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZIW Nowy 
Sącz, Karta inwalidy nr 165]

ROSIEK STANISŁAW, ur. 8 X 1918, Siedlce, pow. nowosądecki, s. Stanisława i Marii; 
strz., rolnik. Służył od 23 III 1939 w 2 kckm 1 psp. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwo-
wem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. Aresztowany 18 II 1941 przez gestapo pod za-
rzutem posiadania i słuchania radia, po czym osadzono go w nowosądeckim więzieniu. Po 
kilkumiesięcznym pobycie zwolniony wobec braku dowodów winy. W dniu 15 VII 1943 został 
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zaprzysiężony przez Bronisława Pancerza i Władysława Michalskiego do BCh. Tam też służył 
pod ps. „Kopytko” jako łącznik. [ZKRPiBWP NS, R 121]

ROSTECKI JAKUB, ur. 4 V 1911, Czarny Potok, pow. limanowski, s. Michała i Anny, 
zam. Nowy Sącz, ul. Długosza 52; st. strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, 
Lista PCK]

ROZCIECHA ADAM, ur. 1 X 1901, Zdonia, pow. brzeski, zam. Nowy Sącz ul. Mo-
niuszki 28, ż., 4 dzieci; kpr. rez. W VIII 1939 zmob. do 1 k. bON „Nowy Sącz” z którym 
wyruszył na front. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

ROZENEK JÓZEF, ur. 2 XII 1906, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Szczepana  
i Ewy Sikory; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1928 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, 
skąd po 6 miesiącach skierowano go do 2 k. granicznej KOP „Husiatyń”. Do rez. przeszedł  
w IV 1930 i nadal zajmował się rolnictwem. W tym też czasie zawarł zw. małż. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Samborze do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd po 9 dniach zbiegł i przedostał się do Rumunii. 
Internowany w obozie, skąd po półtorarocznym pobycie wrócił do domu. W czasie okupacji 
pomagał partyzantom w wyżywieniu, wożąc m. in. kaszę dostarczaną przez sekretarza gminy 
w Nowym Targu. Po wojnie nadal był rolnikiem. Zm. w XII 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, R 363/156]

ROZKOCHA JÓZEF, ur. 20 VIII 1900, Jasienna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Ur-
szuli Słaboszewskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1920. do służby wojskowej w 1 psp, 
w czasie której brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł w 1923. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Jego wrześniowy 
szlak, tak jak i działalność okupacyjna jest nieznana. Po 1945 wyjechał jako osadnik na Ziemie 
Zachodnie do Piotrowic Świdnickich, pow. świdnicki. [SGGryb., Ko 10/40] 

ROZMUS JÓZEF, ur. 3 II 1910, Zarzecze, pow. nowosądecki, s. Jana i Anastazji; st. strz. 
rez., szewc. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pomagał rodzicom w gospodar-
stwie. W wieku 18 lat rozpoczął naukę szewstwa. Powołany 4 IV 1933 do służby wojskowej 
w 2 psp Sanok, zakończoną 17 IX 1934. Zawezwany w 1936 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., 
które odbywał w Pułku Manewrowym Szkoły Oficerów Piechoty Zambrów. Zmob. 14 VIII 
1939 do 1 ks 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dostał się  
w Rawie Ruskiej do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, z którego zbiegł 
i powrócił do domu. W okresie okupacji zajmował się uprawą roli. Wywieziony w 1944 do 
przymusowych prac ziemnych przy budowie umocnień w rejonie Sanu, a następnie Tarnowa  
i Otfinowa. Z tej ostatniej miejscowości zbiegł i ukrywał się do czasu wkroczenia wojsk sow. 
Po wojnie pracował prywatnie w wyuczonym zawodzie. W 1949 wskutek przymusu został pra-
cownikiem Spółdzielni Pracy „Giewont”. Po jej rozwiązaniu w 1970 był zatrudniony w Domu 
Wypoczynkowym w Kościelisku. Stamtąd też w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. w II kwartale 
2005 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, R 250/432]

ROZMUS TADEUSZ, ur. w 1918, Wieliczka; plut. pchor. We IX 1939 żołn. 1 psp. Zm.  
6 IX w czasie obrony Nowego Sącza wskutek krwotoku spowodowanego postrzałem. Pogrze-
bany w grobie nr 20363 na miejscowym cmentarzu. Obecnie spoczywa w mogile zbiorowej 
Żołnierzy Września na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [APŚM, Liber mortu-
orum, t. 8, Nowy Sącz, poz. 194/1939; APNS, Księga cmentarna z lat 1938-40, syg. AmNS 179; J. Bieniek, Lista..., 
KŻm, s. 37; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 124]

ROŻNIATOWSKI MIECZYSŁAW, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa jako d-ca 2 (502) ks. 
[M55B, s. 98] 
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RÓŻNIATOWSKI TADEUSZ, ppor. służby stałej. We IX 1939 d-ca plutonu w 1 b. 156 
rez. pp. Poległ 21 IX podczas walk. [M55B, s. 98; KSp, str. 200]

RÓŻAŃSKI imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym 
wyruszył na front pod Hutę jako d-ca plutonu. Jego dalsze losy są nieznane. [S. Csorich, Kierunek..., 
nr 9 i 10 z 1999]

RÓŻENEK JÓZEF, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk, po rozbiciu oddziału wycofał się w stronę Kołomyi. Innych danych brak. [Świadek 
Stanisława Chlipały]

RÓŻYCKI KAROL, ur. 18 X 1898; kpt. służby stałej. Podczas I wojny światowej w 32. pp 
Obrony Krajowej „Neu Sandez” armii austro-węgierskiej. W WP od XII 1918 w 1 psp w Nowym 
Sączu. Na ppor. awansował w 1919, a na por. w 1921. W 1924 nadal służył w 1 psp.W 1927 został 
przeniesiony do oddziałów KOP. Na kpt. awansował w I 1931. W 1932 w pełnił służbę w 3 pp 
Legionów w Jarosławiu. Następnie był d-cą 1 i 2 k. Morskiego Batalionu Strzelców w Gdyni. Na 
mjr. awansował w III 1939. Podczas wojny 1939 był d-cą 1 b. w 156. rez. pp, zmobilizowanego 
przez 1 psp. Walczył w dniach 6–7 IX pod Wiśniową i Winiarami na zachód od Gdowa, gdzie 
b. został rozproszony przez przeważające siły niemieckie. Dalszych losów nie ustalono. Odzn. 
Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi. [J.Giza, Sądeccy kawalerowie..., s. 171; M55B, s. 98; 
Relacja Władysława Janasa]

RUBIN MOZES, kpt?, kapelan żydowski w 1 psp. W czasie działań wojennych dostał się 
do niewoli sow., w której zm. [Relacja Józefa Millera]

RUCHAŁA JAN, ur. 7 II 1904, Bielowice, pow. nowosądecki i tam zamieszkały, s. Woj-
ciecha i Katarzyny Kulig; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk poległ pod Lwowem, podczas nieprzyjaciel-
skiego nalotu bombowego. [SGNS. NsII 392/54]

RUCHAŁA JÓZEF, ur. 27 XI 1903, Koniuszowa. pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Agnieszki Borkowskiej; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk poległ pod Krosnem w czasie starcia 
z nieprzyjacielskimi czołgami. [SGGrybów, Zg 8/48]

RUCHAŁA JÓZEF, ur. w 1907, Muszyna, pow. nowosądecki i tam zam. przy ul. Ogrodo-
wej, s. Andrzeja i Domiceli; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie działań wojennych prawdopodobnie ranny, do-
stał się do niewoli niem. Od 27 IX do 5 X przebywał w krakowskim szpitalu św. Łazarza. [APNS, 
PCK 19, Lista szpitala św. Łazarza, poz. 8048]

RUCHAŁA JÓZEF, ur. 10 II 1912, Nowy Sącz, s. Wojciecha i Marii Popieli; strz. rez., sto-
larz. Po zdobyciu wykształcenia podstawowego w szkole im. Tadeusza Kościuszki w Nowym 
Sączu, uczył się stolarstwa w szkole zawodowej, a po jej ukończeniu miał od 1926 praktykę  
w zakładzie stolarskim Józefa Katza. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 2 kckm  
36 pp Legii Akademickiej Warszawa, skąd przeniesiono go w I 1936 do k. wartowniczej 
na Zamku Królewskim w Warszawie. Stamtąd też przeszedł do rez. 16 IX 1936. Zmob. 24 
VIII 1939 do 3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie walk pod Janowem Lubel-
skim dostał się 23 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, z którego 
zbiegł podczas transportu po czym powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w tartaku  
w Nawojowej. Po wojnie podjął 3 II 1945 pracę w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP 
(późn. ZNTK), skąd też w 1972 odszedł na emeryturę. W 1946 zawarł zw. małż. Zm. 5 VI 1991 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 66. [ZKRPiBWP NS, R 364/185]

RUCHAŁA JÓZEF, ur. 5 IX 1916, Biczyce Dolne, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Sikoń; kpr., mistrz drogowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach.  
W latach 1934-1936 był członkiem Junackich Hufców Pracy, pracując w Krakowie, Nowym 
Targu, Zakopanem, zaś od XII 1936 był zatrudniony przy wznoszeniu zapory wodnej w Roż-
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nowie. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, skąd 15 IX 1938 wysłano go do 
szkoły podoficerskiej, po której w stopniu st. strz. został 24 III 1939 z-cą drużynowego w 4 k. 
Awansowany 1 VIII 1939 na kpr. i mianowany d-cą drużyny, po czym z końcem VIII wyruszył 
do miejsca koncentracji 2 batalionu w Łabowej. Po wybuchu wojny przemaszerował do Mar-
cinkowic, stamtąd pociągiem do Limanowej, skąd wycofał się do Nowego Sącza, a następnie 
dalej w kierunku wschodnim. Podczas walk okolicach Gródka Jagiellońskiego, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w prowizorycznym obozie jenieckim, z którego zbiegł i powrócił do 
domu. Począwszy od 1943 pracował jako stróż nocny w sądeckiej „Marmoladziarni na Bo-
coniu”. Zmob. 6 VII 1945 przez RKU Nowy Sącz do 13 Samodzielnej Kompanii Wywiadow-
czej. Tam też 10 X 1945 awansował do stopnia plutonowego. Przeniesiony miesiąc później do  
20 Samodzielnego Batalionu Łączności, gdzie był instruktorem wyszkolenia strzeleckiego. 
Oddelegowany 29 I 1946 do 28 Odcinka WOP, skąd 7 III 1956 został zdemobilizowany. Po 
przejściu do rez. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów, a od 1966 był 
mistrzem brukarskim w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów w Nowym Sączu.  
Stamtąd też w 1981 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm.w I kwartale 1996 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPi-
BWP NS, R 142/271; Książeczka wojskowa nr C 0764325]

RUCHAŁA STANISŁAW, ur. 17 X 1912, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Wil-
helminy Paczosy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostawał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1936 do służby wojskowej do plutonu 
pionierów 1 psp, którą zakończył we IX 1937. Powołany w V 1939 do ON i skierowany na obóz 
wojskowy do Cyganowic k. Starego Sącza, a po jego ukończeniu wysłany na kurs minerski. Po 
powrocie do jednostki skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krynicy 
i wysłany na posterunek do Leluchowa. Po jego rozbiciu wycofał się górami w kierunku Gorlic. 
W dniu 17 IX w czasie bombardowania Tuligłów został ciężko ranny po przysypaniu go razem 
z ckm ziemią. Odkopany przez dowódcę drużyny plut. Tomasza Żrałkę, z cieknącą z uszów  
i ust krwią, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu, skąd po podleczeniu wywie-
ziono go do stalagu III A Luckenwalde (nr jeńca 20251). Następnie 16 XII 1940 przeniesiony 
do atalagu XXI A Schildberg, skąd 24 XII został zwolniony ze względu na stan zdrowia i po-
wrócił do domu. W czasie okupacji był na utrzymaniu rodziny. W 1946 zawarł zw. małż. z Mi-
chaliną Paczek. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 I 1987 i spoczywa 
na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, R 143/122; Świadek Józefa Gościńskiego]

RUCHAŁA STANISŁAW, kierowca. ur. 14 IV 1910, Bielowice, pow. nowosądecki,  
s. Jana i Zofii Kulig; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z przydziałem do kolumny tab., gdzie 
obsługiwał samochód ciężarowy, zarekwirowany żydowskiemu przedsiębiorcy na rzecz woj-
ska. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd rozpoczął powrót do domu. W jego 
trakcie zatrzymany przez Niemców przy przekraczaniu Sanu i prawdopodobnie przez nich 
rozstrzelany jako szpieg. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 24 II 1959 
uznany za zm. z dniem 31 XII 1946. [SPNS, Ns 1177/58; Relacja Jana Popieli]

RUDOLPHI ROMAN, por. We IX 1939 d-ca plutonu w 2 k. „Grybów” bON „Nowy 
Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Innych danych brak. [P1P]

RUDZKI PIOTR, ur. 2 VII 1911, Kanina, pow. limanowski, s. Józefa i Tekli Hanuli; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 15 X 1934 do służby wojskowej w 4 ks 4 psp Cieszyn, skąd 15 IV 1935 
przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Stamtąd też 10 X 1936 przeszedł do rez., po czym 
zawarł zw. małż. i przeniósł się do ż. w Podobinie. Zawezwany w VIII 1937 na 4-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Ponownie w wojsku znalazł się rok później, uczestni-
cząc w operacji „Zaolzie”. Zmob. 23 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk pod Sanokiem został ranny w nogę odłamkiem granatu. Jako rannego zaniósł mnie do 
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stodoły pewnego gospodarza kolega żołnierz Głowa Stanisław i tam pozostawił. Ja leżałem tam 
przez dziesięć dni, a potem udało mi się szczęśliwie wrócić w dniu 28 września do domu. Za-
przysiężony w 1943 przez plut. Michała Wsółę do BCh, gdzie służył w placówce „Mnich” pod 
pseud. „Kępa”. Przez całe swoje życie pracował na roli. Zm. 20 III 1990 i spoczywa na cmenta-
rzu w Podobinie. [ZKRPiBWP NS, R 146/163; Książeczka wojskowa nr 0760480]

RUDY ANTONI, por. rez. Zmob. w VIII do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sacz”, z którym 
wyruszył na front pod Hutę jako z-ca d-cy. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Józefa Buczka] 

RUMIAN JÓZEF, ur. 18 II 1900, Stronie, pow. limanowski, zam. Nowy Sącz, ul. Kraszew-
skiego 9, ż., 1 dziecko; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

RUMIAN JÓZEF, ur. w 1907, Sowliny k. Krynicy; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. W cza-
sie walk pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Łańcut, gdzie zachorował na czerwonkę. Umieszczony 7 XI w tamtejszym szpitalu 
PCK, który opuścił 5 XII 1939. Świadek śmierci Władysława Pierzyńskiego. Innych danych 
brak. [SGMuszyna, Zg 33/46; APK, PCK 19, Lista szpitala Łańcut, poz. 174]

RUMIAN STANISŁAW, pochodził z Rogów, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk pod Krakowcem, 
jego oddział został rozbity, po czym on kontynuował odwrót w kierunku Stryja. Tam też dostał 
się do niewoli niem. Innych danych brak. [Świadek Władysława Krzaka]

RUMIN MICHAŁ, ur. 26 XI 1915, Homrzyska, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Zofii
Kowalik; strz. Pełnił służbę w 1 psp od 1938, w 1 kckm, w czasie której wybuchła wojna. Z jej 
nastaniem wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [SGNS, P 258/39]

RUSIN BAZYLI, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań wojennych został ranny. 
Umieszczony 14 IX w Szpitalu Powszechnym Sanok, skąd prawdopodobnie 25 IX został zabra-
ny do obozu jenieckiego. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista szpitala Sanok, poz. 42] 

RUSIN JAN, zam. w Jaszkowej, pow. gorlicki; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Ranny praw-
dopodobnie pod Libuszą, dostał się do niewoli niem. Umieszczony 8 IX w gorlickim szpitalu, 
skąd 25 IX zabrała go do domu rodzina. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista szpitala 
Gorlice, poz. 46]

RUSNAK ANDRZEJ, ur. 16 II 1915, Szczawa, pow. limanowski, s. Jana i Marii Zasadny; 
strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. W 1937 zawarł zw. małż. z Anną Szlagą. Powołany 18 III 1938 do służby wojsko-
wej w 7 ks 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na font do Krynicy 
jako strzelec wyborowy. W czasie walk pod Lwowem, dostał się 20 IX do niewoli niem. Przez 
okres dwóch dni byłem wykorzystywany do udzielania pomocy rannym polskim żołnierzom. 
Po tym okresie przewieziono nas do Jarosławia, gdzie przebywałem przez miesiąc. W trakcie 
transportu nas pociągiem do Niemiec, w okolicy Bochni wyskoczyłem z jadącego składu razem 
z dwoma innymi żołnierzami. W tedy też został uszkodzony mój kręgosłup. Po przebraniu się  
w cywilne ubranie w Wiśniczu, górami, pieszo wróciłem do domu. W 1943 wstąpił do AK, gdzie 
służył jako łącznik–zwiadowca Adama Borowego „Stabrawy”. Przez całe swoje życie zajmował 
się rolnictwem. Zm. 5 V 1992 i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, R 379/204]

RUSNAK JÓZEF, pochodzący z Poręby Wielkiej; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i następnie przydzielony do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. Był 
świadkiem zranienia Jana Króla. [Świadek Jana Kuliga]

RUTONA JAN, ur. w 1901, Binarowa, pow. gorlicki i tam zamieszkały; strz. rez., rol-
nik. W VIII 1939 zmob. do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. 
[SPGorl., Ns 265/54, Świadek zaginięcia Franciszka Przybyłowicza]

RYBA STANISŁAW, ur. 12 XI 1914, Bujne, pow. limanowski, s. Jana i Marii Guśtak; 
strz., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1928 pracował dorywczo. Powołany  
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1 III 1937 do służby wojskowej, którą zakończył 28 IX 1938, a w jej trakcie uczestniczył operacji 
„Zaolzie” na stanowisku strzelca rkm w plutonie zwiadowców. Zmob. w VIII 1939 do plutonu 
zwiadowców 7 ks 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych został zranio-
ny odłamkiem bomby pod Sądową Wisznią, po czym 16 IX dostał się do niewoli niem. Jako 
jeńców doprowadzili nas do Sambora i po załadowaniu do wagonów wieźli do Rzeszy. W czasie 
owego transportu zbiegł i powrócił do domu. W 1940 zawarł zw. małż. z Zofią Szymańską  
i podjął pracę w Straży Pożarnej. Po zakończeniu okupacji pracował do 1953 jako pomocnik 
maszynisty w Parowozowni Głównej PKP Nowy Sącz. Po śmierci ż. w 1949 zawarł rok później 
ponownie zw. małż. z Zofią Dudą. Od 1953 był pracownikiem Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego, skąd w 1975 odszedł na emeryturę. Zm. 29 XII 1983 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu kw. 58. [ZKRPiBWP NS, R 244/80]

RYBA STANISŁAW, ur. 1901, Strzeszyn, pow. gorlicki i tam zamieszkały; strz. rez. Zmob. 
24 VIII 1939 do 3 k. bON „Gorlice” z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SGGorlice, 
Zg 36/50]

RYBSKI JÓZEF, pochodzący z Tabaszowej, pow. nowosądecki; strz. rez. We IX 1939 
żołn. 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Józefa Sikorskiego]

RYDZYK ADAM, ur. 21 XII 1906, Nowy Sącz, s. Ignacego i Katarzyny Lorek; strz. rez., 
robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. W 1920 przez jeden rok uczestniczył w zajęciach Towarzystwa Uniwersytetu Lu-
dowego. W tym też czasie wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej. 4 lata później pracował 
przez rok w kopalni węgla kamiennego w Dziedzicach. Powołany w 1928 do służby wojskowej  
w 1 Pułku Saperów Kolejowych, którą ukończył po 18 miesiącach. Po przejściu do rez., został 
delegowany przez OSP na szkolenie z zakresu PW w Krakowie, zakończone obozem spraw-
dzającym. Stamtąd w stopniu podoficera, prowadził zajęcia w Powiatowym Zarządzie Straży 
Pożarnych u instruktora Kazimierza Małyszki. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony 
do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk ranny, dostał 
się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu wojskowym w Brześciu, gdzie wkraczające woj-
ska sow. wzięły go do niewoli. Wieziony transportem do obozu zbiegł w Stołpcach i dołączył 
do oddziałów gen. Kleeberga. Po tygodniu ponownie ranny znalazł się w lwowskim szpitalu, 
który opuścił w XII 1939 jako inwalida (amputacja lewej nogi). W okresie okupacji, a także  
w latach następnych zajmował się rolnictwem. Począwszy od 1949 był z-cą komendanta Straży 
Zakładowej w Sądeckich Zakładach Owocowo-Warzywnych, a od 1966 magazynierem w Wo-
jewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Zm. w 1995 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPi-
BWP R 280/269]

RYCHLIK JÓZEF, ur. 26 VI 1905, Piekiełko, pow. limanowski, s. Jana i Katarzyny Bu-
blak, ż., 3 dzieci; strz. rez., piekarz. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1928 w 1 psp, a na-
stępnie w b. KOP. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Jego 
dalsze dzieje są nieznane. 

RYMEK FRANCISZEK, ur. 7 IV 1900, Siedliska, pow. gorlicki, s. Jakuba i Zofii Bogusz,
zam. w Biesnej; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk dostał się prawdopodobnie pod Lwowem. do niewoli sow. Wywieziony do 
obozu w kraju Ałtajskim, w głębi ZSRR, gdzie zm. 17 IX 1942. [SPGorlice, Ns 41/57]

RYNDAK BRONISŁAW, ur. 11 II 1915, Olszyny, pow. tarnowski, s. Tomasza i Karoliny 
Smolarz; strz. 31 VIII 1936 zawarł zw. małż. z Cecylią Wandą Bąk. Powołany w III 1939 do 
służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Według relacji jego kolegi Gę-
barowskiego został przydzielony pod koniec VIII 1939 do plutonu art. W liście do żony pi-
sał że „wszyscy pojechali, a on został na warcie”. Następnie skierował się na wschód. Tam też  
w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie jenieckim, skąd 
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przesłał do żony jedyny list, po czym wszelki ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Po-
wiatowego w Gorlicach z 6 II 1963 uznany został za zm. z dniem 9 V 1946. [SPGorlice, Zg 7/52]

RYNDAK KAZIMIERZ, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w bON „Gorlice”. Innych 
danych brak. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, nr 25/2003]

RYSIEWICZ EMIL, ur. 4 III 1922, Grybów, pow. nowosądecki, s. Adama i Stefanii 
Tymbarskiej; strz., masarz. Jako członek Związku Strzeleckiego w V 1939 ochotniczo wstąpił  
w szeregi ON. W VI skierowany na przeszkolenie wojskowe odbywające się w Cyganowicach 
k. Starego Sącza. 24 VIII 1939 wyruszył wraz 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” na front pod 
Hutę. W czasie walk pod Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. W czasie konwojowania 
jeńców zbiegł, po czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, Rn 21]

RYSIEWICZ EUGENIUSZ, ur. 26 V 1914, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Poręby; kpr. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i wyznaczony sanitariuszem b. W czasie walk 
dostał się pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Zamość, a następ-
nie Biłgoraj i Przemyśl, skąd został skierowany do stalagu. W czasie transportu zbiegł 28 XI  
w Łagiewnikach i powrócił do domu wraz z Janem Kiełbasą i Józefem Mleczyńskim. W latach 
1944-1957 był kierownikiem sklepu w grybowskiej GS „SCh”, a następnie kierownikiem ma-
gazynu rozdzielczego. Począwszy od 1957 piastował funkcję Przewodniczącego GRN w Ptasz-
kowej, skąd odszedł w 1972 na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm.  
w I kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszkowej. ZKRPiBWP NS, R 382/383]

RYSIEWICZ JAN, ur. 28 IV 1906, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Porę-
by; kpr. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Służbę wojskową odbywał prawdopodobnie w latach 1928-1929. Zmob. 24 VIII 
1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front w rejon Krynicy. W Tyliczu wraz z kolegami 
przygotowywałem stanowiska obronne spodziewając się nadejścia oddziałów niemieckich od 
południa tj. granicy słowackiej. Robiliśmy również zapory na drodze. Z początkiem września 
zaatakowani przez nadchodzące jednostki pancerne i piesze wroga, po krótkotrwałych po-
tyczkach zmuszeni zostaliśmy do odwrotu. Z rejonu Krzyżówka–Mochnaczka wycofaliśmy się 
przez Wawrzkę, Ropę, Gorlice, Krosno na wschód. W czasie działań wojennych dostał się 
18 IX w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd 
tydzień później wraz z czwórką kolegów zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie wyko-
nywał zawód rolnika, a także w późniejszych latach był chałupnikiem w Spółdzielni „Las”. 
[ZKRPiBWP NS, R 387; Świadek Władysława Tokarza]

RYSIEWICZ PAWEŁ, pochodzący z Ptaszkowej, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 
żołn. 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Innych danych 
brak. [Relacja Stanisława Oleksiewicza]

RYŚ ADAM, plut. rez. We IX 1939 podoficer broni w bON „Limanowa”. [KSp, str. 200]
RYŚ STANISŁAW, ur. 5 V 1921, Sowliny, pow. limanowski, s. Jana i Marii Surmy; strz., 

robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował dorywczo. Począwszy od 1938 
znalazł zatrudnienie w fabryce J. Fiszera przy produkcji smarów. Wcielony 15 V 1939 w szeregi 
ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Ściśle skoszarowany w części mieszkaniowej 
byłej Rafinerii Nafty Limanowa w Solinach od sierpnia 1939. W ostatnich dniach tego miesiąca 
wymarsz naszej k. do Rytra. Tu zajmowanie stanowisk, okopywanie się, wykonywanie zasie-
ków, przecinka zadrzewienia. Drugiego czy trzeciego września jednostka ustępuje pod naporem 
nieprzyjaciela. Podczas walk dostał się w Gródku Jagiellońskim do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Rzeszów, skąd z początkiem X 1939 był wieziony transportem do Rze-
szy. Podczas jazdy wyskoczył z pędzącego pociągu, po czym powrócił do domu. W czasie 
okupacji pracował w bazie paliwowej w Sowlinach. Po jej zakończeniu kontynuował tę pracę 
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w Bazie Paliwowej CPN Sowliny. W 1946 zawarł zw. małż. Zm. 19 IV 1998 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, R 285/323]

RYŻ ANTONI, ur. 7 VI 1905, Słopnice Królewskie, pow. limanowski, s. Pawła i Barbary 
Janczy; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1928 w 1 k. 1 psp. Po 
przejściu do rez. powrócił do pracy w rolnictwie. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. bON „Limano-
wa”, z którą wyruszył na front pod Tylmanową. W czasie walk dostał się w Jedliczu do niewoli 
niem. Konwojowany pieszo przez Krosno, Jasło, Nowy Sącz do Muszyny, skąd został wywie-
ziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11842). Zwolniony z obozu w V 1940  
z powodu złego stanu zdrowia, powrócił do domu. Zm. 13 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu 
w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, R 190/89; świadek Wojciecha Banacha i Antoniego Gancarczyka] 

RYŻAK BRONISŁAW, ur. 10 VIII 1911, Nowy Sącz; strz., rez. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk w nieznanych okolicznościach przekroczył 
granicę węgierską. Internowany, skąd zbiegł i przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie. Służył w 16 Lwowskim Batalionie Strzelców, 6 Lwowskiej Brygady Piechoty, 5 KDP  
II Korpusu Polskiego. Zginął 3 II 1945 podczas walk o wyzwolenie Bolonii (Włochy) i spoczy-
wa na miejscowym Cmentarzu Polskim (sektor 10-C, gr. 6). [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 250]

RYŻOWSKI WILHELM, por. Przekazany we IX 1939 w ramach nadwyżki kadrowej  
z 1 psp do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

RZĄCA EUGENIUSZ, ur. 4.1.1920, Łużna, pow. gorlicki, s. Franciszka i Barbary; strz., 
robotnik. Jako członek Związku Strzeleckiego zmob. 20 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gor-
lice” z którą wyruszył na front do Koniecznej. W czasie działań wojennych dostał się 18 IX 
w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Rzeszów, a później 
Kraków-Kobierzyn, skąd 18 X 1939 wywieziono go do przymusowych prac w kopalni węgla 
Konig Ludwig k. Dortmundu. Tu też w III 1945 został oswobodzony przez żołn. amerykań-
skich. [ZKRPiBWP NS, R 191]

RZĄCA FRANCISZEK, ur. 4 XI 1910, Łużna, pow. gorlicki, s. Franciszka i Barbary; 
strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
przekroczył granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd w 1940 powrócił do 
domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w I kwartale 2004 i spoczywa 
na cmentarzu w Łużnej. [ZKRPiBWP NS, R 191/414]

RZĄCA TADEUSZ, ur. w 1922, Gorlice; strz., krawiec. Jako członek WFiPW zmob.  
w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Koniecznej. Innych 
danych brak. [T. Pabis, Moje lata młodości, s. 72]

RZĄCA WŁADYSŁAW, ur. 7 IX 1922, Łużna, pow. gorlicki, s. Jana i Katarzyny Radwań-
skiej; strz., krawiec. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Od 15 IX 1936 do IX 1938 odbywał 
przeszkolenie PW, zakończone 2 klasą specjalności. Wcielony w V 1939 do ON, gdzie kon-
tynuował ćwiczenia. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice” i po uroczystości na 
rynku w Gorlicach odmaszerowałem w kierunku Magury Małastowskiej, a później ku granicy 
słowackiej w rejon Koniecznej, celem wzmocnienia Straży Granicznej. Tu brał udział w nocnym 
wypadzie na niemieckie gniazdo ckm. Walczył pod Krościenkiem, Przemyślem, a następnie 
w Sądowej Wiszni. Tam też ranny w nogę, dostał się do niewoli. Niemcy po rozbrojeniu nas 
pod eskortą, na piechotę, odesłali nas do Przemyśla, ranni jechali na furmankach konnych. Ja 
z dwoma kolegami skorzystałem z nieuwagi pilnujących odcinka obozu i w nocy uciekłem. Do 
domu powróciłem 17 X 1939. W 1940 rozpoczął naukę zawodu krawieckiego, uczęszczając 
równocześnie do szkoły zawodowej. Zabrany 24 XII 1942 do obozu pracy przymusowej, skąd 
po 3-miesięcznym pobycie wrócił do domu i podjął pracę w wyuczonym zawodzie. Po wojnie 
nadal zajmował się krawiectwem, szyjąc wojskowe mundury. W tym też okresie zawarł zw. 
małż. W 1949 był jednym z współzałożycieli spółdzielni krawieckiej, która przetrwała do 1952. 
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Rok później zm. mu żona, po czym powtórnie, zawarł zw. małż. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w I kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKR-
PiBWP NS, R 193/389; ZKRPiBWP Gorlice, s70.]

RZEMIŃSKI FRANCISZEK, ur. 19 XII 1912, Biała Niżna, pow. nowosądecki, s. Wojcie-
cha i Marii Igielskiej; strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Następnie podjął pracę przy regulacji rzek. Powołany  
15 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył w XI 1938. Zawezwany w IV 1939 na 
2-miesięczne ćwiczenia rez., które odbywał w Ustroniu. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przy-
dzielony do specjalnego oddziału ochrony mostów kolejowych na linii Nowy Sącz–Tarnów. 
Kilka dni przed wybuchem wojny wraz z moją jednostką zostałem skierowany w stronę Tarnowa, 
celem pełnienia służby wartowniczej przy mostach, magazynach itp. Wojna zastała mnie przy 
moście – wiadukcie w Bobowej. Po przejęciu ochrony przez jednostki cywilne powrócił do 
pułku i wraz z nim uczestniczył w dalszych walkach. Po nadejściu Niemców wycofaliśmy się 
do Jasła, gdzie włączono nas do większej jednostki. Z nią brałem udziel w walkach, które trwały  
8 godzin. Następnie wycofaliśmy się w kierunku Przemyśla. Tam zostałem włączony do oddzia-
łów obrony miasta. Podczas kolejnych walk w Sądowej Wiszni został ciężko ranny odłamkami 
pocisku artyleryjskiego w obie ręce i nogę, po czym dostał się do niewoli niem. Umieszczony 
w przemyskim szpitalu, skąd w I 1940 wraz z innymi ozdrowieńcami został dołączony do 
transportu odchodzącego do obozu jenieckiego. Podczas transportu do Rzeszy zbiegł w oko-
licach Bochni, po czym wrócił do domu. W dniu 10 XI 1941 wstąpił w szeregi podziemia,  
a od 9 VII 1943 był członkiem oddziału partyzanckiego Józefa Olszyńskiego „Maka”. Brał udział  
w wielu akcjach podziemia w tym również wypadu na tartak w Paszynie i walkach na Jodłowej 
Górze. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 6 VII 1981 i spoczywa 
na cmentarzu w Grybowie. 

RZEPECKI JAKUB, ur. 7 VII 1907, Stróże, pow. nowosądecki, s. Michała i Zofii Nosal,
zam. Gorlice, ul. Słowackiego 29; sierż. rez. Podoficer zawodowy w 1 psp, a następnie po przej-
ściu do rezerwy instruktor WFiPW w Gorlicach. 27 I 1935 zawarł zw. małż. z Heleną Pach,  
z którą miał 1 dziecko. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, na stanowisko d-cy plutonu  
w 4 k., z którym wyruszył na front. W czasie walk przekroczył w nieznanych okolicznościach 
granicę węgierską. Internowany w obozie, skąd prawdopodobnie zbiegł i w czasie przedosta-
wania się do Francji zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 28 VI 
1971 uznany za zm. z dniem 9 V 1948. [AAPŚM, Księga ślubów T. 13, S. 12; Relacja Bronisława Adamczyka 
i Stanisława Gorzkowicza]

RZEPIEL ANDRZEJ, ur. w 1913, prawdopodobnie w Obidzy, pow. nowosądecki, s. An-
toniego; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do OZ 21 DPG w Brze-
żanach. Na rozkaz dowództwa około 15 IX wyruszył z częścią żołn. ku południowej granicy. 
Podczas przemarszu dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Krzywy Róg 
(obłast dniepropietrowska), gdzie pracował w kopalni rudy żelaza. Wywieziony 3 VI 1940 do 
obozu NKWD Siewżełdorłag (obłast Kami RA), skąd wysłano go pierwszym transportem  
11 VII 1941 ze stacji Urdoma do obozu NKWD w Juży. Po ogłoszeniu amnestii wstąpił 4 IX 
1941 do powstającego WP gen. Andersa w Tatiszczewie. [CAW, Kolekcja akt z archiwów rosyjskich]

RZEPIEL STANISŁAW, ur. 8 V 1901, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Michała i Katarzy-
ny Sajdak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1922-1924 w 2 psp Bielsko. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej kon-
centracji w Rytrze. Podczas walk dostał się 18 IX w Tomaszgrodzie do niewoli sow. Osadzo-
ny w obozie Krzywy Róg (obłast dniepropietrowska) i zatrudniony przy wydobywaniu rudy. 
Przewieziony 3 VI 1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag (obłast Komi RA), skąd pierwszym 
transportem z 11 VII 1941 odjechał ze stacji Urdoma do Juskiego obozu NKWD (obłast iwa-
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nowska). Po ogłoszeniu amnestii dla jeńców wojennych, zesłany 3 X 1941 do obozu Pietrowsk 
(obłast saratowska). Na wieść o tworzeniu się Wojska Polskiego gen. Berlinga wstąpił 28 VIII 
1943 w jego szeregi, otrzymując przydział do 5 pp 2 Dywizji im. Henryka Dąbrowskiego. Brał 
udział w walkach o Puławy, Warszawę, Jabłonną, Pomorze. Swój udział w wojnie zakończył 
pod Berlinem. Rozkazem ministra Obrony Narodowej z 18 VIII 1945 przeszedł do rez. 6 IX 
1945. Odzn.: „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i medalem „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”. 
Zm. 13 XII 1982 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, R 200/50; CAW, Kolekcja akt 
z archiwów rosyjskich; relacja wnuka Stanisława]

RZEPIEL WOJCIECH, ur. 15 IV 1910, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Ma-
rii Gniotek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 1 klasy szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933 w 1 psp. 
Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. 
[SGGrybów, Ko 29/49]

RZEPIELA JAN, ur. 9 VIII 1905, Ropa, pow. gorlicki, s. Michała i Ludwiki; st. strz., rol-
nik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany w IV 1932 do służby wojskowej w kckm 6 psp Sambor, którą zakończył 
we IX 1933. Zmob. w VIII 1939 do k. gospodarczej 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk dostał się do niewoli sow. Po ogłoszeniu amnestii wstąpił do tworzącej się armii gen. 
Andersa, z przydziałem do kckm 18 pp. Wraz z nim opuścił w VIII 1942 Rosję Sowiecką i udał 
się do Palestyny. 1 VIII 1943 został przeniesiony do brygady pancernej na stanowisko maga-
zyniera. W IV 1944 przetransportowano go do Włoch, gdzie brał udział w bitwie o Monte 
Cassino. Po zakończeniu wojny przyjechał do Wielkiej Brytanii, skąd w II 1947 powrócił do 
kraju. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli, t. V, poz. 674]

RZESZUTKO imię nieznane, pochodził z Zakopanego; strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. 
Innych danych brak. [Relacja Witolda Bahmana]

RZOŃCA JAN, ur. 7 VI 1908, Poręba Mała, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Paluch; 
por. rez., nauczyciel. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Starym Sączu, uczęszczał 
do ośmioklasowego gimnazjum w Nowym Sączu. Jako jego absolwent powołany został do 
służby wojskowej w Szkole Podchorążych Piechoty 7a Cieszyn. Po zakończeniu służby w 1931 
podjął studia na pedagogiczne oraz języka niemieckiego na UJ w Krakowie. Po uzyskaniu 
absolutorium z tego ostatniego przerwał studia. W 1935 zawarł zw. małż. z Marią Tokarczyk,  
a rok później został zatrudniony w Prywatnym Gimnazjum w Starym Sączu. Następnego został 
referentem oświatowym w 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front do Grybowa jako 
II adiutant d-cy pułku. Podczas walk wypełniając rozkaz dowódcy pułku udało mi się odszukać 
za Samborem pluton łączności i k.e. gospodarczą, z którymi dowództwo pułku straciło łączność. 
Niestety w tym czasie pułk uległ rozsypce. Przebijając się w oddziale w sile około plutonu, doszło 
do starcia z Niemcami, w czasie, której zginął por. Sochacki. W trakcie dalszego posuwania się 
w kierunku Lwowa lasami, oddział nasz liczący około drużyny, w którym znajdował się między 
innymi por. Grzegorzek i st. sierż. Skoczeń Ludwik, otoczony oddziałem niemieckim poddał się 
w dniu 19 IX 1939. Po dostaniu się do niewoli został osadzony w oflagu XI A Osterode, a po
jego likwidacji przebywał kolejno w oflagach: II A Prenzlau, II B Arnswalde, II D Gross Born,
X A Itzehoe, X C Lübeck. W obozach tych pełnił funkcję nauczyciela języków obcych, a także 
był wykładowcą na kursach systematycznych z zakresu pedagogiki i na Wyższych Kursach 
Nauczycielskich. Był również współautorem czasopisma naukowego „Człowiek”. Po wyzwo-
leniu przez aliantów organizował szkolnictwo polskie w Lubece, wykładając w tamtejszym 
liceum. Po powrocie do kraju w 1946 podjął pracę nauczycielską w Liceum Pedagogicznym  
w Starym Sączu, uczęszczając równocześnie na studia pedagogiczne na UJ. Po uzyskaniu tytu-
łu magistra w 1948 został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu, a od 1951 
sprawował tę samą funkcję w Liceum Pedagogicznym w Nowym Sączu. W 1959 został dyrek-
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torem Studium Nauczycielskiego w Nowym Sączu, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, a także „Meda-
lem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej”, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznakami: 
„Tysiąclecia Państwa Polskiego” i „Zasłużony dla Rozwoju Sądecczyzny”. Zm. 1997 i spoczywa 
na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, R 207/241; P1P, s. 113; KSp, str. 200]

RZOŃCA WŁADYSŁAW, ur. 3 X 1913, Zawada, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Ka-
tarzyny Pitko; strz. rez., malarz. Służbę wojskową odbywał w latach 1936-1937 w 1 psp. Zmob. 
24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SGNS, 
Ksp 58/48]

RZYMEK EDWARD, elew. Uczeń gry na trąbie 4 Es, w orkiestrze 1 psp. W dniu 4 IX 1939 
wraz z kolegami przewieziony do OZ 21 DPG w Brzeżanach. W czasie przemarszu wojsk w kie-
runku południowej granicy państwa, dostał się w Tłumaczu, do niewoli sow. Osadzony w obozie 
Podwołoczyska, skąd jako młodociany został zwolniony, po czym powrócił do domu. [KLc]

S

SADEL MICHAŁ, ur. 21 XI 1911, Laskowa, pow. limanowski, s. Michała i Marii. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Po-
wołany 4 IV 1934 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, którą zakończył w X 1935. Po przejściu 
do rez. trudnił się rolnictwem. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 ks w macierzystej jednostce, z którą 
wyruszył na front. W czasie walk o Lwów dostał się 22 IX do niewoli niem. W czasie konwojo-
wania jeńców do obozu przejściowego zbiegł i powrócił do domu. Zm. 9 XII 1984 i spoczywa 
na cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, S 43/343]

SADKOWSKI TADEUSZ SYLWESTER, ur. 6 IV 1910, Nowy Sącz, tam zam., ul Tatrzań-
ska 4, s. Ignacego i Marii, ż., miał 2 dzieci; sierż. pchor. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie działań 
wojennych dostał się do niewoli i przebywał w obozie. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

SADLISZ ANDRZEJ JAN, ur. 31 X 1907, Witów, pow. tatrzański, zam. w Łęce, pow. 
nowosądecki, s. Wincentego i Stanisławy Szwab, ż., miał 1 dziecko; strz. rez., rolnik. Zmob.  
31 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę.  
W nieznanych okolicznościach przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany w obozach 
Siklós i Vác, skąd Niemcy wywieźli go do stalagu XIII C Hammelburg. Stamtąd też napisał  
1 XII 1943 ostatni list. Po zakończeniu wojny z bliżej nieznanych powodów nie chciał powró-
cić do domu. [SONS, C 183/48; SGNS, Zg 102/47; „Dziennik Urzędowy”, nr 8 z 15 IX 1947, poz. 716/47, s. 158]

SADŁOŃ STANISŁAW, ur. w 1899, zam. w Nowym Sączu, ul. Słowackiego 11, s. Walen-
tego i Karoliny; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę. W czasie działań wojennych został ranny, albo zachorował w obo-
zie przejściowym, bowiem w okresie od 26 IX do 8 X 1939 przebywał w krakowskim szpitalu 
św. Łazarza. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 8012]

SADŁOWSKI WŁADYSŁAW, strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. Poległ 5 IX w czasie obrony 
Nowego Sącza. Pogrzebany w mogile zbiorowej żołnierzy września na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu, kw. 25. [Ksp, ŻW, , t. 1/1, s. 137; uwaga – nie odnotowują go księgi zmarłych parafialne
i szpitalna]

SADOWSKI WOJCIECH, ur. 10 III 1912, Sucha Struga, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Katarzyny. Po szkole powszechnej uczęszczał do szkoły zawodowej w Starym Sączu. W latach 
1929-1932 odbywał praktykę wędliniarską w Starym Sączu. Powołany 13 III 1935 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 IX 1936. Po przejściu do rez. otworzył własny sklep 
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masarsko-rzeźniczy w Rytrze. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył 
na front. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił 
do domu. Tu zlikwidował sklep, po czym przeniósł się do rodziny w Szczereżu. Po wojnie pro-
wadził ponownie własny sklep masarski, który musiał jednak zlikwidować w 1948. Następnie 
został pracownikiem Spółdzielni Rzeźniczo-Wędliniarskiej w Nowym Sączu, a potem PSS. 
Stamtąd też w 1977 odszedł na emeryturę. Zm. 30 XI 1985 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu, kw. 28. [ZKRPiBWP NS, S 829/405]

SAJDAK LEON, ur. 26 III 1914, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Apolonii 
Fiszer; strz., stolarz. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. W wieku 18 lat rozpoczął pracę w tartaku jako uczeń, uczęszczając równocześnie 
do szkoły zawodowej. Powołany 10 IV 1938 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, z którą brał 
udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front pod Grybów. W czasie 
walk pod Lwowem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd po zwolnieniu, został 
przekazany do przymusowych prac w stolarni w Karlsbadzie. Po zakończeniu wojny powrócił 
do kraju i został pracownikiem PKP. Od 1947 był zatrudniony w kamieniołomie. Rok później 
zawarł zw. małż. i zamieszkał w połemkowskim gospodarstwie w Leluchowie. W latach 1957-
-1964 pracował jako woźnica w WOP-ie, a następnie w swoim zawodzie w Nowosądeckim 
Kombinacie Budowlanym. Od 1965 był dozorcą, skąd w 1972 odszedł na rentę inwalidzką. 
Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 11 II 1989 i spoczywa na cmentarzu 
w Leluchowie. [ZKRPiBWP NS, S 11/588]

SALAMON JAN, ur. 3 IX 1912, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Wojciecha i Elżbiety 
Hamerskiej; st. strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, gdzie 
ukończył szkołę podoficerską i w stopniu st. strz. został d-cą drużyny w 8 ks, po czym we IX 
1936 odszedł do rez. Rok później zawarł zw. małż. W 1938 był dwukrotnie powoływany na 
ćwiczenia do sądeckiego pułku: najpierw na 6 tygodni i udział w manewrach na Wołyniu, 
a także ponownie jesienią. Wówczas też brał udział w operacji „Zaolzie”, jako d-ca drużyny  
w 9 ks. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Gra-
nicznej w Krościenku n. Dunajcem. W czasie walk pod Winnikami k. Lwowa, dostał się do nie-
woli niem. Transportowany do obozu zachorował na czerwonkę, po czym znalazł się w stalagu 
II B Hammerstein (nr jeńca 8007). Po zwolnieniu 16 VIII 1940 i uzyskaniu statusu robotnika 
cywilnego, skierowano go do przymusowych prac w tartaku w Schlawe (ob. Sławno). Wobec 
pogarszającego się stanu zdrowia, komisja lekarska, przed którą stanął, uznała go za niezdolnego 
do dalszej pracy. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”. Pochowany na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, S. 15/412]

SALAMON KAZIMIERZ, ur. 23 VIII 1908, Nowy Sącz, s. Jana i Marii Kalety, ż.; kpr. 
rez., murarz. Służbę wojskową pełnił od 15 III 1930 do 15 IX 1931. Zmob. w VIII 1939 do  
3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front pod Grybów. W czasie walk pod Janowem Lubelskim  
19 IX, dostał się do niewoli niem. Podczas konwojowania jeńców do stalagu, zbiegł z trans-
portu kolejowego koło Tarnowa i powrócił do domu. Zm. 7 IV 1981 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu, kw. 13. [ZKRPiBWP NS, S 16/166]

SALAMON MIECZYSŁAW, ur. 11 IV 1906, Nowy Sącz, s. Jana i Marii Kabaty; kpr. rez., 
ślusarz. Po szkole powszechnej uczył się ślusarstwa u Piotra Zemli, uczęszczając równocześnie 
do szkoły zawodowej. Od 1929 pracował jako robotnik sezonowy. Powołany 15 III 1930 do 
służby wojskowej w 2 kckm 1 psp, skąd 20 VI 1930 przeniesiono go do kgosp na stanowisko 
rusznikarza. Do rez. przeszedł 1 IX 1931. W VII 1932 powołany na 4-tygodniowe ćwiczenia 
w macierzystym pułku, podczas których awansował na kpr. W 1933 ukończył kurs szoferski  
i pracował jako pomocnik kierowcy autobusu w firmie Zygmunta Gellera. Potem przeszedł 
do Zarządu Dróg Publicznych, a następnie likwidował w Gródku skutki powodzi. Zmob.  



561

24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę, 
jako celowniczy ckm. Podczas walk dostał się w Gródku Jagiellońskim do niewoli sow. Po 
zdaniu broni odzyskał wolność i skierował się w stronę domu. Ujęty w drodze przez Niemców 
i osadzony w obozie przejściowym Sanok, a następnie Tarnów. W X 1939 zbiegł i powrócił 
do Nowego Sącza. Tu pracował w kamieniołomach, a od 1942 w Ostbahn-Ausbesserunswerk 
Neu-Sandez (d. Warsztatach Głownych PKP). Od 10 II 1954 był zatrudniony jako monter za-
bezpieczenia ruchu pociągów PKP, po czym 30 IV 1966 odszedł na emeryturę. Odzn.: Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami: „Medalem 10-lecia Polski Ludowej” i „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 31 III 1984 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 18/311; Książeczka wojskowa nr A 119549]

SALAMON STANISŁAW, ur. 6 III 1916, Witowice Górne, pow. nowosądecki, s. Jaku-
ba i Katarzyny Ptak; strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Od 1934 był zatrudniony przy budowie zapory 
w Rożnowie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w plutonie art. 1 psp. Po wybuchu 
wojny wyruszył na front. Dostał się w Brzeżanach do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwo-
łoczyska, skąd w XII 1939 w ramach wymiany jeńców, przekazano go w Brześciu Litewskim 
stronie niem. Umieszczony w stalagu II A Neubrandenburg, po czym przebywał w stalagu  
XXI A Schildberg. Tam też zachorował w IV 1941, po czym na wniosek komisji lekarskiej 
został zwolniony. Po powrocie do domu pracował jako rolnik, a następnie przymusowo, przy 
kopaniu okopów. Po wojnie wyjechał do Kowar, a następnie Łabęd, gdzie pracował w Zakła-
dach Mechanicznych. Po powrocie w rodzinne strony zamieszkał w Znamirowicach, gdzie 
zajmował się rolnictwem, a następnie był sprzedawcą w sklepie w Tabaszowej. Stamtąd też 
odszedł w 1970 na rentę inwalidzką. Zm. 28 VII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. 
[ZKRPiBWP NS, S 20/282]

SALAWA RUDOLF, ur. 28 IX 1907, Kraków, s. Franciszka i Agnieszki Stolarz, ż. Maria 
Szewczyk, miał 1 dziecko; plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp. Ukończył 9 VI 1938 
kurs eksternistyczny z zakresu 6 klas gimnazjum. Przebieg jego szlaku bojowego we IX 1939, 
jak i dalsze jego losy są nieznane. [APŚM, Księga chrztów, t. 27, s. 13; relacja Jerzego Sidora]

SAMPOLIŃSKI, imię nieznane, ur. ok. 1915; kpr. Powołany w III 1938 do służby wojsko-
wej w 7 ks 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front jako d-ca drużyny. Innych danych 
brak. [Relacja Rudolfa Borusiewicza]

SANEK JAN, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach nadwyżek 
kadrowych do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

SARATA JAN, ur. 6 V 1911, Obidza, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Kunegundy Klu-
czyńskiej; kpr. rez., rolnik. Od najmłodszych lat pracował jako najemny robotnik rolny u boga-
tych gospodarzy, a następnie był zatrudniony w Państwowym Zarządzie Wodnym w Nowym 
Sączu przy regulacji potoków. Powołany 4 IV 1933 do służby wojskowej w plutonie pionierów 
1 psp, którą pełnił do 17 IX 1934. Po powrocie z wojska założył rodzinę i rozpoczął pracę  
w własnym gospodarstwie rolnym. Zmob. 10 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przeka-
zany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem, jako d-ca 
patrolu minerskiego. Po pierwszych walkach w rejonie Pienin, wobec przewagi niemieckiej, 
wycofał się górami w kierunku Jazowska, a następnie do Nowego Sącza. Tu brał udział w jego 
obronie na Winnej Górze. Podczas późniejszych walk pod Birczą, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym na krośnieńskim lotnisku, skąd zbiegł i 17 XI 1939 powrócił 
do domu. Okres okupacji, jak i późniejsze lata spędził pracując w gospodarstwie rolnym. Od 
1950 był właścicielem warsztatu rzemieślniczego „Wapiennik”. Zm. 12 IV 1987 i spoczywa na 
cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS, S 1103/555; tamże, koło Szczawnica, t. 2, k. 514-515]

SARATA STANISŁAW, ur. 31 X 1913, Rdziostów, pow. nowosądecki, s. Jana i Józefy 
Popiół; st. strz. rez., ślusarz. Służbę wojskową pełnił od 1 III 1936 do 5 IX 1937 w 1 psp. Zmob. 
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1 IX 1039 do macierzystej jednostki z którą wyruszył na front. Ranny w czasie walk pod Prze-
myślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Hoyerswerda (nr jeńca 15285). 
Stamtąd odesłany na oddział specjalny szpitala w Halle, gdzie został poddany eksperymentom 
medycznym. W wyniku przeprowadzanych na nim testów, poważnie zachorował. W związku  
z tym przewieziony do szpitala w Dreźnie, gdzie powrócił do zdrowia. Po wyleczeniu, ponownie 
odesłany do stalagu IV A i zatrudniony jako spawacz. Po ucieczce z niewoli 10 X 1943, powró-
cił do domu. Tu wstąpił do partyzanckiego oddziału Józefa Toczka „Topora”, przyjmując pseud. 
„Szybki”. Zm. w 1993 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS S 31/727]

SARATA WŁADYSŁAW, ur. 20 II 1915, Nowy Sącz, s. Franciszka i Tekli Kościsz; kpr., 
ceramik. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki w rodzinnym mieście, 
kontynuował naukę w Szkole Handlowej. W okresie 1935-1938 był bezrobotny. Powołany 4 IV 
1938 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, z którą, jako taśmowy, uczestniczył w operacji „Za-
olzie”. Przeniesiony 25 X 1938 do 2 kckm, stamtąd skierowany do szkoły podoficerskiej, skąd 
w stopniu st. strz. 11 III 1939 otrzymał przydział do 1 kckm, na stanowisko d-cy moździerzy 
kalibru 81 mm. Początkiem lata tego zachorował na stawy i przebywał w 5 Okręgowym Szpi-
talu Wojskowym w Krakowie. Na kpr. awansował 25 VI 1939. Po wyleczeniu powrócił na po-
przednie stanowisko. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front do Czarnej. Swój żołnierski 
szlak zakończył w Żółkwi, gdzie dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przeworsk, usytuowanym w cukrowni. Z Przeworska dalej eskortowali nas żołnierze austriaccy, 
którzy nie zwracali na nas bacznej uwagi, wtedy udało mi się zbiec i powrócić do Nowego Sącza 
w dniu 31 X 1939 r. W czasie okupacji pracował w firmie Świtalski, budując drogę do powsta-
jącej w Rożnowie elektrowni. Zabrany w 1944 do kopania okopów poważnie zachorował, po 
czym został poddany leczeniu. Od 1946 pracował w Cegielni Biegonice, skąd w 1948 prze-
niósł się do nowosądeckiego Urzędu Skarbowego. W 1950 ponownie powrócił do Zakładów 
Ceramiki Budowlanej w Biegonicach, skąd odszedł na emeryturę. Zm. w IV kwartale 1997  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 934/1135]

SARNA TADEUSZ, ur. 11 XI 1916, Zbyszyce, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Katarzyny 
Świerczek; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, skąd 
po 3 miesiącach przeniesiono go do plutonu łączności. 4 IX 1939 razem ze swoim oddziałem 
wymaszerował z Nowego Sącza do Stróż, skąd pociągiem pod gradem niem. bomb dotarł do 
OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po krótkim odpoczynku, wraz z wojskiem wyruszył na odsiecz 
Lwowa. Po zmianie rozkazów skierowano ich ku granicy węgierskiej. Podczas tego przemar-
szu zostali okrążeni przez wojska sow. w okolicach Tłumacza. Szczęśliwie wraz z kolegami 
uniknął niewoli, po czym rozpoczął powrót do domu. Zatrzymany w Lesku przez patrol niem.  
i osadzony w obozie przejściowym Sanok. Po 1-dniowym w nim pobycie, zbiegł wraz z Józe-
fem Barnasiewiczem i Franciszkiem Górowskim i powrócił do domu. Po zakończeniu wojny 
został listonoszem i pracował tak do emerytury. [Relacja Tadeusza Sarny]

SARNECKI PIOTR, ur. 1 III 1916, Ropa, pow. gorlicki, s. Jana i Katarzyny Siwak; strz., 
rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Wymarsz z koszar w Nowym Sączu nastąpił w ostatnich dniach sierpnia do Krynicy. 
Po odpoczynku w Krynicy pomaszerowałem do Muszyny. Kolejny dzień marszu to marsz do 
Powroźnika. Następnym etapem był Tylicz. Najprawdopodobniej dotarliśmy tam 1 września. 
Miejscowa ludność poinformowała nas, że do Tylicza wkroczył czołg niemiecki. Po ostrzelaniu  
i obrzuceniu granatami czołgu on się zapalił, wtedy wojska niemieckie ostrzelały nas z pobliskie-
go lasu z działka i broni maszynowej. Myśmy się wycofali do przeciwległego lasu i marszem ubez-
pieczeniowym przez Ropę, Gorlice, Biecz doszliśmy do Korczyna. Tam w walce zostałem ran-
ny w prawą łopatkę. Z pola walki furmanką zostałem przewieziony do szpitala garnizonowego  
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w Przemyślu. Po zwolnieniu z lecznicy 16 IX powrócił do domu. W czasie okupacji pracował 
w kamieniołomie „Łosie” w Łosiu. W VI 1945 zawarł zw. małż. z Marią Kusiak. 5 miesięcy 
później otrzymał z Państwowego Funduszu Ziemi gospodarstwo rolne w Łosiu, na którym 
pracował do 23 IV 1986. Wówczas to ziemię przekazał swojemu synowi. [ZKRPiBWP NS, S 1168; 
ZKRPiBWP Koło Gorlice, Materiały t. 2,, poz. 99]

SAROTA FRANCISZEK, ur. 5 IX 1913, Zbyszyce, pow. nowosądecki, s. Piotra i Ma-
rii Urbańskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 11 XI 1937. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front 
pod Krynicę. W czasie walk pod Jasłem, dostał się 8 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
IV A Hoyerswerda (nr jeńca 7128), skąd 1 VIII 1940 został zwolniony i po uzyskaniu statusu 
robotnika cywilnego, skierowany do przymusowych prac w Borna (Saksonia). Tam też odzy-
skał wolność, po czym 15 VIII 1945 powrócił do kraju. Tu niebawem zawarł zw. małż. Przez 
całe życie zajmował się rolnictwem. Zm. 16 XI 1996 i spoczywa na cmentarzu w Lipiu. [ZKR-
PiBWP NS, S 1294/1072]

SAROTA FRANCISZEK, ur. 16 XII 1921, Szalowa, pow. nowosądecki, s. Piotra i Rozalii 
Grzesiak; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego 
dalsze losy są nieznane. [Relacja Stanisława Wojtasa]

SAROTA JAN, ur. 6 V 1911, Obidza, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Kunegundy; kpr. 
rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w Zarządzie Wodnym, przy regula-
cji potoku Grajcarek w Szczawnicy. Powołany 4 IV 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 17 IX 1934. Zmob. w VIII 1939 do macierzystego pułku i przekazany do pluto-
nu wzmocnienia Straży Granicznej w Krościenku, jako saper. Podczas walk dostał się pod 
Krosnem do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym na lotnisku w Krakowie, skąd 
zbiegł. Po powrocie do domu pracował w rolnictwie. Od 1950 był zatrudniony jako rzemieśl-
nik w chałupnictwie. Zm. 5 XI 1988 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS,  
S 1103/555]

SAROTA JAN, ur. w 1912, Kobyle, pow. nowosądecki, tam zam. (nr domu 59); strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Świadek w procesie o uznanie za 
zmarłego Kazimierza Radzika. [SPNS, NsIV 71/51]

SĄDEL MICHAŁ, ur. 21 XI 1911, Laskowa, pow. limanowski, s. Michała i Marii; strz. 
rez., rolnik. Po szkole powszechnej pracował wraz z matką w dworze Michałowskiego w La-
skowej, gdzie pasał krowy. Powołany 4 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
w X 1935. W 1937 zawarł zw. małż. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 ks macierzystego pułku, z któ-
rą wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym, usytuowanym w przeworskiej cukrowni, skąd wieziono go do Rzeszy. W cza-
sie transportu zbiegł w okolicach Bochni, po czym powrócił do domu początkiem X 1939.  
W czasie okupacji pracował jako fornal w dworze Michałowskiego. Po wojnie otrzymał go-
spodarstwo po parcelacji dworu i w nim pracował jako rolnik. Zm. 8 XII 1984 i spoczywa na 
cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, S 43/343; Książeczka wojskowa nr C 0763721]

SĄDEL WOJCIECH, ur. 18 IV 1912, Laskowa, pow. limanowski, s. Józefa i Anny Sko-
rupy; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 13 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył 5 IX 1936. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asy-
stencyjnego, po czym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się w Tomaszowie 
Lubelskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Łańcut, 
skąd miał być wywieziony do stalagu. Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł z pociągu  
i w X 1939 powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończeniu był 
zatrudniony w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej, skąd 12 VI 1976 odszedł 
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na emeryturę. Zm. 14 II 1992 i spoczywa na cmentarzu w Laskowej. [ZKRPiBWP NS, S 1142/770; 
świadek Marcina Jajeśnicy]

SCHANDER ALEKS, zam. w Nowym Sączu; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Jego dalsze dzieje są nieznane. [Relacja Józefa Müllera]

SCHERMAN IZRAEL, ur. 7 IV 1906, Jadamwola, pow. limanowski, zam. w Nowym Są-
czu, ul. Lwowska 40, ż., miał 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

SCHMIDT JÓZEF, ur. 23 I 1913, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki, s. Jana i Ludwiki 
Dobosz; strz. Jego ojciec przez 13 lat pracował w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie do 
kraju był zatrudniony w kolejnictwie. Józef po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat został robotnikiem w żydowskiej inicjatywie 
w Rużomberku. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej, którą zakończył 1 XI 1938. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. 
Po rozbiciu oddziału w lasach niepołomickich, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków, skąd zbiegł i 20 X powrócił do domu. 2 tygodnie później rozpoczął 
pracę w tartaku Reichsgesellschaft „Delta” (spółka państwowa Rzeszy niemieckiej) w Nawo-
jowej. Po wojnie, jako pracownik PKP, budował objazd kolejowy w Kamionce Wielkiej. Po 
ukończeniu tego zadania, był pracownikiem w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), 
skąd 31 I 1973 odszedł na emeryturę. Zm. w I 1985 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. 
[ZKRPiBWP NS, S 927/348]

SCHUMAN JULIAN, elew. Uczeń gry na klarnecie i fagocie w orkiestrze 1 psp. Z chwilą 
wybuchu wojny wraz z kolegami wysłany do OZ 21 DPG w Brzeżanach. W czasie przemarszu 
wojska ku południowej granicy państwa, dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzo-
ny w obozie Podwołoczyska. Innych danych brak. [KLc]

SCHWARZBERT BRUNO, ur. w 1909, Zakopane, tam zam. (Małe Żywczańskie), s. Le-
ona i Cecyli; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym 
wyruszył na front jako d-ca plutonu w 1 b. Podczas walk był ranny, względnie zachorował 
w obozie przejściowym, skoro przebywał od 27 X do 25 XI 1939 w krakowskim szpitalu św. 
Łazarza. [M55B, s. 98]

SEFAK ADOLF, st. sierż. służby stałej. W chwili wybuchu wojny był magazynierem żyw-
nościowym w 1 psp. Innych danych brak.

SEKUŁA IGNACY, ur. 1 VIII 1913, Sokół k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta), s. Ludwi-
ka i Marii Lenartowicz; st. strz. rez., spawacz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował  
w tartaku A. Gellera w Gorlicach. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców 
Kresowych Stryj, którą zakończył we IX 1937. Wcielony 15 V 1939 do ON i wysłany na prze-
szkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na pozycje pod 
Gładyszowem. W czasie walk pod Sądową Wisznią, po rozbiciu oddziału, został wcielony do 
pac. W jego szeregach dostał się 19 IX w Lasach Janowskich do niewoli niem. Osadzony w sta-
lagu IV A Hohnstein, skąd w połowie 1940, po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robot-
nika cywilnego, został wysłany do przymusowych prac w hucie miedzi Lünen k. Dortmundu. 
Tam też odzyskał wolność w IV 1945, w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Umieszczony 
w obozie dla byłych jeńców w pobliskim m. Unna, skąd w X 1945 powrócił do kraju. Od 1948 
był robotnikiem w Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Odzn. Brązowym Krzyżem Zasługi. Zm. 27 VIII 
1999 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, S 928/1273; tamże, Koło Gorlice, Zmarli 
członkowie, t. 5, poz. 634]

SEKUŁA JAN, ur. 24 VII 1906, Grybów-Strzylawki, pow. nowosądecki, s. Kacpra i Agaty 
Stec; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front 
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pod Hutę. Jego wrześniowy szlak jest nieznany. Dwukrotnie zawierał zw. małż.: najpierw ze 
Stefanią, a od 16 II 1942 był mężem Marianny Skrak. Innych danych brak. [SGGryb, UH 76/46; 
relacja Stanisława Oleksińskiego]

SEKUŁA JAN, ur. 11 X 1914, Czaczów, pow. nowosądecki, s. Konrada i Anny; strz. rez. 
Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany  
14 III 1937 do służby wojskowej, którą zakończył 18 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. W czasie walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem.  
W czasie transportowania jeńców do stalagu zbiegł, po czym powrócił do domu. Tu poma-
gał rodzicom w gospodarstwie. Zabrany w 1942 przez arbeitsamt do przymusowych robót  
w charakterze woźnicy. W 1944 przyjęto go do pracy w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-
-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), a po wojnie, 2 IV 1945 został funkcjonariuszem 
SOK, skąd w 1951 przeszedł do ZNTK. Zm. 10 V 1987 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu, kw. 11. [ZKRPiBWP NS, S 832/493]

SEKUŁA M., Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego 
dalsze dzieje są nieznane. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38]

SELLER IZAAK, strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. 
Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie  
w Archangielsku, skąd w 1944 został zabrany i wcielony do 53 pp Armii Czerwonej. W czasie 
walk w Prusach 25 I 1945 był ranny w bok. Odzn. wieloma sow. medalami bojowymi. [SGNS, 
Zg 430/46]

SENTYCZ BOLESŁAW, st. sierż. służby stałej. We IX 1939 szef k. w 1 psp. Innych da-
nych brak.

SERAFIN JÓZEF, ur. 18 VIII 1911, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Anny Gołyź-
niak; strz. rez., rzemieślnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 29 X 1932 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 19 III 1933 skie-
rowano go do plutonu łączności 26 b. KOP „Żytyń”, na stanowisko telegrafisty. Do rez. przeszedł 
17 IX 1934. Powołany w VI 1939 do ON i skierowany na przeszkolenie rez. na obozie w Cygano-
wicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z przydziałem 
do Komendy Obrony Grybowa. Po zmianie rozkazów wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk 
pod Krosnem dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd pieszo 
był prowadzony do Muszyny i stamtąd wywieziony do stalagu XVII Kaisersteinbruch (nr jeńca 
17072). Po zwolnieniu w połowie 1940 i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono 
go do przymusowych prac w okolicach Oranienburga. Tam też odzyskał wolność w V 1945. Po 
powrocie do kraju był rolnikiem, a następnie w 1949 odbudowywał most kolejowy w Grybowie. 
Po zakończeniu tych prac był zatrudniony w kamieniołomach w Kamionce Wielkiej, a potem 
w grybowskiej Spółdzielni „Jedność”. Po przejściu do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 
był od 1956 pomocniczym pracownikiem tej instytucji. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu 
 w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, S 62/533; Książeczka wojskowa nr C 0766470]

SERAFIN MARIAN ANTONI, ur. 15 II 1911; por. służby stałej. Absolwent szkoły ofi-
cerskiej z 1932, po czym wcielono go 15 VIII 1932 do 1 psp. We IX 1939 wyruszył na front  
z 1 psp, jako d-ca plutonu łączności. [P1P, s. 113; Dz. Pers. MSW 1932, nr 9., s. 254 i 344]

SERAFIN TADEUSZ, ur. 17 VII 1913, Nowy Sącz, s. Stanisława i Zofii Milerowicz-
-Podolskiej; por. rez., radca prawny. Absolwent II Gimnazjum w rodzinnym mieście z 1932,  
a następnie Wydziału Prawa UJ z 1938. Powołany 17 IX 1934 do służby wojskowej i skierowa-
ny na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rez. Piechoty. Po jego ukończeniu w stopniu strz. z cen-
zusem od 1 VI 1935 odbywał praktykę w 1 psp na stanowiska d-cy drużyny. Do rez. przeszedł  
17 IX 1935. Powołany w X 1936 na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do macierzystej jed-
nostki, podczas których był z-cą d-cy plutonu. Wówczas też awansował na kpr. pchor. Ponow-
nie był na ćwiczeniach rok później, tym razem 4-tygodniowych, podczas których dowodził 
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plutonem. Awansowany 1 I 1938 do stopnia ppor. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp bez przydziału.  
5 IX został adiutantem d-cy 1 bmarsz 1 psp kpt. Edwarda Dietricha. W walkach odwrotowych 
walczył pod Bieczem (6 IX), Brzozowem, Birczą, Sądowa Wisznią, Jaworowem, Janowem, po 
Brzuchowice k. Lwowa. Stamtąd też 20 IX przebił się wraz z oddziałem wojska do Lwowa  
i bronił miasta pod Hołoskiem. Po kapitulacji ukrywał się w Stryju i Synowódzku Wyżnym, 
by 19 IX przekroczyć granicę niem.-sow. na Sanie. Dzień później powrócił do Nowego Sącza. 
Wobec zagrożenia aresztowaniem 7 II 1940 przeszedł przez zieloną granicę na Słowację i przez 
kolejną granicę dotarł do Budapesztu. Tu w polskiej ambasadzie 19 IV 1940 otrzymał paszport 
na własne nazwisko, po czym przez Jugosławię i Grecję, dotarł do 15 V do Syrii. Następnie 
statkiem s/s „Warszawa” dopłynął do Bejrutu, skąd dotarł 21 V 1940 do Homs, gdzie objął 
dowództwo plutonu w 1 Pułku Strzelców Karpackich. 4 dni później przesunięto go na takie 
same stanowisko do 2 psk. Wyznaczony 12 I 1941 młodszym oficerem 2 k. ppanc w SBSK,
gdzie zachorował. Przez miesiąc przebywał w szpitalu w Aleksandrii, po czym powrócił do 
2 b. Strzelców Karpackich. Tu dostał przydział do plutonu zwiadu 3 k. Przeniesiony 15 VIII 
1941 do d panc, a 20 VI 1942 do 2 pal, a wreszcie 13 XI 1942 znalazł się w Karpackim Pułku 
Artylerii Przeciwpancernej. Awansował 3 V 1943 do stopnia por., a następnie 1 I 1945 na kpt. 
Przydzielony 21 VI 1945 na stanowisko d-cy 1 d w 5 pułku art. ppanc. 9 dni później zawarł zw. 
małż. z Wiesławą Zofią Żwirską. Przeniesiony 12 X 1945 do Jednostki Wojskowej Spraw We-
wnętrznych, po czym 10 dni później znalazł się Obozie Przejściowym JWSW rez. oficerskiej.
5 III 1946 powrócił do 5 pułku art. ppanc., skąd 18 IV odkomenderowano go na z-cę komen-
danta Akademii w Bolonii. Urząd ten sprawował do 31 X 1946. Odzn. Krzyżem Walecznych, 
„Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino” i medalami „The Italy Star” i „The Africa Star”. [Ar-
chiwum Sikorskiego w Londynie, Akta osobowe 538/III]

SERAFIN WŁADYSŁAW, ur. 12 IX 1904, Chodorowa, pow. nowosądecki; st. strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. 
Podczas działań wojennych dostał się 18 IX w Brzeżanach do niewoli sow. Osadzony w obozie 
NKWD Krzywy Róg (obwód dniepropietrowski), gdzie pracował w kopalni rudy. Przeniesio-
ny 14 VI 1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi) i przydzielony do budowy linii 
kolejowej. Odesłany transportem nr 4 z dnia 20 VII 1941 do juskiego obozu NKWD (obwód 
iwanowski), skąd po amnestii udał się 4 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej gen. W. Ander-
sa w Tatiszczewie. Razem z nią opuścił ZSRR i udał się do Iranu. Walczył w 2 Korpusie Polskim 
na Zachodzie. Zm. 21 VII 1945 w Perth (Szkocja) i spoczywa na cmentarzu w Wellshill. [Ośro-
dek KARTA, Indeks represjonowanych, poz. 105091; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 256]

SERAFINIUK MARIAN, ur. 8 IX 1896, Limanowa, s. Filipa i Konstancji Neugebauer; 
mjr służby stałej. W wieku 3 lat jego rodzice przenieśli się do Nowego Sącza, gdzie zamiesz-
kali w domu o numerze konskrypcyjnym 999 (ul. Tetmajera 8), bowiem ojciec otrzymał tu 
posadę oficjała sądowego. W latach 1907-1915 uczęszczał do II Gimnazjum w Nowym Są-
czu, działając aktywnie w Drużynach Strzeleckich. Powołany 15 IV 1915 do służby wojskowej  
w 20 galicyjskim pp i wysłany 5 miesięcy później na front, jako strz. Brał udział w walkach pod 
Buczaczem (12 X 1915) i Monastyrzyskami. Przeniesiony w I 1916 do Szkoły Oficerów Rez. 
Piechoty w Opawie, którą ukończył w V 1916, w stopniu kpr. Po powrocie do jednostki wy-
ruszył 29 XI 1916 na front rumuński, a następnie włoski. Tam też awansowano go do stopnia 
chor. Mianowany w VIII 1917 ppor. rez. i oddelegowany do Szkoły Strzelania w Milosicach  
k. Pragi. Po jej ukończeniu powrócił na front, obejmując dowództwo plutonu km. Podczas 
walk 10 VI 1918 został ranny w nogę (postrzał mięśnia) i poddany krótkiemu leczeniu. Po wyj-
ściu ze szpitala wstąpił do tajnej organizacji niepodległościowej „Wolność”. Z jej ramienia, wraz  
z ppor. Edmundem Karpem, brał udział w tajnych rozmowach z dowództwem włoskim na te-
mat ewentualnego przejście polskich oddziałów na ich stronę, w celu wspólnej walki z Austrią. 
Jednak proponowany sojusz został odrzucony przez kierownictwo Organizacji „Wolność”. Brał 
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czynny udział w listopadowym antyaustriackim przewrocie wojskowym, po czym na czele 
2 kkm, powrócił 19 XI 1918 do Nowego Sącza. Tu podjął służbę w WP na stanowisku d-cy 
plutonu, a następnie k. w 3 kckm 1 psp. W 1919 wyruszył na wojnę polsko-ukraińską, podczas 
której otrzymał awans na por. Następnie od IV do X 1920 uczestniczył w wojnie z bolszewi-
kami, po czym powrócił do Nowego Sącza. Tu też w 1922 został przyjęty do służby stałej oraz 
zawarł zw. małż. z Elwirą Decker; miał 2 synów. Po awansie na kpt. 1 VII 1923, został słucha-
czem Centralnej Szkoły Strzelania w Toruniu (1925), a następnie Szkoły Młodszych Ofice-
rów Artylerii w Toruniu (1928) i Kursu Unifikacyjnego w Rembertowie (1930). Przeniesiony 
15 III 1931 na wykładowcę taktyki do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. W tym mie-
ście nauczał również geografii wojskowej w Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego. Przeniesiony
10 IX 1933 na stanowisko d-cy k., a następnie b. do 16 pp Tarnów, gdzie 19 III 1936 awansował 
na mjr. 2 miesiące później oddelegowany na z-cę d-cy b. w 8 b. KOP „Stołpce”. Po powrocie  
w V 1938 do 1 psp, objął dowództwo 3 b. Z nim też wyruszył na front do Grybowa. Po odejściu 
płk Alfreda Krajewskiego na inne stanowisko, objął 10 IX dowództwo 1 psp. Podczas walk  
w Rzęsnej Ruskiej k. Lwowa dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w oflagu II B Arnswalde,
gdzie do V 1942 nauczał języka niemieckiego. Następnie przez 4 miesiące przebywał w oflagu 
VI B Dössel, gdzie z kolei był wykładowcą języka angielskiego. Wolność odzyskał z początkiem  
V 1945 w czasie ofensywy wojsk alianckich, po czym do 1946 pełnił funkcję komendanta obo-
zu dla wojskowych i uchodźców. Po powrocie do kraju 18 VI 1946, podjął pracę nauczyciela  
w II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, a następnie w I Liceum Ogólno-
kształcącym, ucząc języka angielskiego, geografii i przysposobienia wojskowego. Odzn.: Krzy-
żem Walecznych (1921), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1936), oraz medalami: „Medalem Niepod-
ległości” (1935), „Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921” (1927), „Medalem Dziesięcio-
lecia Odzyskanej Niepodległości” (1928), „Medalem Dwudziestolecia Odzyskanej Niepodległo-
ści” (1939), srebrnym i brązowym „Medalem za Długoletnią Służbę”. Zm. 7 V 1963 w Nowym 
Sączu i spoczywa na tutejszym cmentarzu komunalnym, kw. 19. [CAW, Teczka personalna, tap 70/609;  
J. Leśniak, Encyklopedia sądecka, s. 342; APNS, NS I 392 Księga Ludności stałej i niestałej na rok 1900; P1P, s. 122; J. Giza, 
Bohaterowie Organizacji „Wolność”, cz. 3, „Almanach Sądecki”, nr 4 z 1998, s. 77-79]

SERKOWSKI MARIAN, ur. 1 XII 1905, Dobra, pow. limanowski, zam. w Nowym Sączu, 
ul. Szwedzka 2, s. Jana i Zofii; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Jego wrześniowy szlak jest nieznany. Zm. 30 XI 1991 i spoczywa na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu, kw. 1. [APNS, Lista PCK]

SETLAK STANISŁAW, ur. 10 XI 1903, Jadamwola, pow. limanowski, s. Antoniego i Julii 
Zaręby; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się szewstwa. Powołany do 
służby wojskowej w 1925 w 5 psp w Przemyślu, którą zakończył w 1926. W latach 30. zawarł 
zw. małż. i pracował w wyuczonym zawodzie. Zmob. w VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyru-
szył na front pod Krynicę. Podczas walk o Lwów dostał się 20 IX do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd w I 1940 został zwolniony z powodu choro-
by, po czym powrócił do domu. W V 1943 wstąpił do BCh, placówka „Skiełka”, gdzie używał 
pseud. „Szewc”. Po wojnie pracował w rolnictwie. Zm. 29 XII 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Łukowicy. [ZKRPiBWP NS, S 843/966]

SETLAK STANISŁAW, ur. 17 IV 1907, Młyńczyska, pow. limanowski, tam zam., s. Józefa 
i Zofii Pietnik; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, pomagał rodzicom 
w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1929-1930 w 3 psp w Bielsku. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. W czasie walk pod Hołoskiem został ranny 
w lewe podudzie. Umieszczony w lwowskim szpitalu, który opuścił jako inwalida w VI 1940, 
po czym powrócił do domu. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Limanowa, nr 46, nr 31]

SETLAK STANISŁAW, ur. 17 IV 1913, Tylicz, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Kalafut; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
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im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1937 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, w czasie której 
ukończył szkołę podoficerską. Służbę wojskową zakończył 15 IX 1938. Powołany 1 VI 1939 
na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, które odbywał w plutonie rkm-ów. 
Zmob. w VIII 1939 do kckm 1 psp i skierowany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Wieliczki. Po walkach pod Szczyrzycem 7 IX zakończonych rozbiciem oddziału, powrócił do 
domu. Tu pracował w krynickim kamieniołomie. Wywieziony w VI 1940 do przymusowych 
prac w Amstetten (Austria), skąd w XI 1944 przeniesiono go na Węgry. Tam kopał rowy prze-
ciwczołgowe, po czym 4 miesiące później wrócił do Amstetten, gdzie odzyskał wolność, a na-
stępnie w VI 1945 powrócił do kraju. W pierwszych latach powojennych pracował dorywczo, 
a następnie od XI 1949 do V 1955 był szatniarzem w PSS Krynica. W I 1966 został strażnikiem 
w Spółdzielni Inwalidów Ochrony Mienia w Krynicy, skąd w III 1973 odszedł na emeryturę. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 13 III 1996 i spoczywa na cmenta-
rzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, S 77/1037; Książeczka wojskowa nr A 0756871]

SĘDZIK JAN, ur. 25 VI 1904, Zamieście-Góry, pow. limanowski, zam. w Słopnicach (nr 
domu 184), s. Józefa i Anny Hajdy; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1925-
-1927. Zw. małż. zawarł 13 II 1935 z Agnieszką Bień. Zmob. 25 IX 1939 do bON „Limanowa”,  
z którym wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. Podczas późniejszych walk dostał się pod 
Jasłem do niewoli niem. Osadzony w stalagu V D Strasburg, gdzie zaginął pod koniec woj-
ny. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Limanowej z 15 X 1959 został uznany za zmarłego  
z dniem 9 V 1946. [SPLim, Ns 377/59]

SĘDZIMIR WŁADYSŁAW, ur. w 1919, Rogi, pow. nowosądecki, tam zam., s. Józefa  
i Elżbiety; strz. Prawdopodobnie członek Związku Strzeleckiego. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front do Rytra w szeregach 1 k. „Stary Sącz”. Świadek 
śmierci T. Latasiewicza. Innych danych brak. [SGSS, Zg 53/47]

SICHELSKI FRANCISZEK, ur. 15 X 1907, Biały Dunajec, pow. nowotarski, s. Jana  
i Anny Lichaj, ż., miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 1 klasy szkoły powszechnej 
pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w X 1928 do służby woj-
skowej, którą pełnił do 10 III 1930. Po przejściu do rez. powrócił do rolnictwa, po czym ożenił 
się z Antoniną Pawlikowską i zam. w Małem Cichem. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, po czym 
wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk w Sanoku 8 IX, dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a od 29 X w Rzeszowie, skąd 6 XI 1939 został 
wywieziony do stalagu XI B Fallingbostel (nr jeńca 81291). Przeniesiony w I 1940 do stalagu  
V B Villingen, a następnie do stalagu VI D Dortmund, gdzie doczekał wolności. Do kraju 
powrócił w X 1945. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w XII 1989 i spoczywa na 
cmentarzu w Bystrem. [ZKRPiBWP NS, S 84/45; Książeczka wojskowa a 136224]

SICIARZ JAN, ur. 10 II 1911, Męcina, pow. limanowski, s. Jakuba i Joanny Smoleń; strz. 
rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 4 III 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 9 IX 
1934. Po przejściu do rez. pracował w Zarządzie Wodnym Nowy Sącz, a następnie u zamożnych 
gospodarzy. Zawezwany w 1936 na 4-tygodniowe ćwiczenia, które odbywał w 4 psp w Cieszy-
nie. Ponownie w szeregach wojska znalazł się 2 lata później i wówczas brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. asystencyjnego, 
po czym wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk w Tomaszowie Lubelskim, dostał się  
20 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer, a później w stalagu VI C Bathorn, 
skąd w 1942 po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, został wywiezio-
ny do przymusowych prac rolnych. Wolność odzyskał w III 1945, w wyniku ofensywy wojsk 
sow. Po powrocie do kraju pracował w PKP, a od 1950 w Klęczańskich Kamieniołomach Dro-
gowych. Stamtąd też w 1966 odszedł na emeryturę. Zm. 5 XI 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, S 980/569; świadek Józefa Sroczyńskiego]
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SIDOR WŁADYSŁAW, st. sierż. służby stałej. Ukończył 9 VI 1938 w Nowym Sączu kurs 
eksternistyczny z zakresu 6 klas gimnazjum. Przed wybuchem wojny pracował w kancelarii 
oficera mobilizacyjnego. Innych danych brak. [Relacja Jerzego Sidora]

SIECZKA JAN, ur. 23 XII 1916, Stare Bystre, pow. nowotarski, s. Jakuba i Zofii, ż. Po 
ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pracował jako robotnik najemny u zamożnych go-
spodarzy. Z chwilą ukończenia 17 lat, został przyjęty do pracy w tartaku Landau w Czarnym 
Dunajcu. 1 II 1939 zawarł zw. małż. Powołany 20 III 1939 do służby wojskowej w kckm 1 psp, 
w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front jako celowniczy. W czasie 
walk pod Przemyślem został ranny w lewą rękę i szczękę. Umieszczony w szpitalu, skąd po 
3-miesięcznej kuracji zbiegł w obawie przed wywiezieniem do obozu, po czym powrócił do 
domu. W czasie okupacji pracował w rolnictwie. Od 1949 był pracownikiem torfowni w Czar-
nym Dunajcu, a od 5 VI 1950 kierownikiem sklepu w Podczerwonem. 2 I 1967 został woźnym 
w miejscowej szkole, skąd 30 XII 1981 przeszedł na emeryturę. Zm. 12 II 1992. [ZKRPiBWP NS, 
S 1054/768]

SIEDLARZ JAN, ur. 15 VI 1907, Stróże, pow. nowosądecki, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Klasztorna (nr konskrypcyjny 363), s. Wojciecha i Agnieszki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 
bON „Nowy Sącz”. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK]

SIEDLARZ JULIAN, ur. 5 VI 1908, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Walerii 
Kościółek; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IX 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakoń-
czył 11 IX 1931. Po przejściu do rez. znalazł zatrudnienie jako gajowy w lasach hr. Stadnickie-
go. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę. W czasie działań wojennych dostał się 18 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Niebawem też odzyskał wolność, po czym został zatrzymany w drodze powrotnej przez 
Niemców, prawdopodobnie przy przekraczaniu Sanu i umieszczony w obozie przejściowym 
Przemyśl. W czasie transportu kolejowego jeńców do stalagu, zbiegł w okolicach Krakowa  
i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował nadal jako gajowy. W 1944 zawarł zw. małż. 
Po zakończeniu wojny nadal był gajowym do 1949, po czym przeszedł do pracy w nowosądec-
kim Powiatowym Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych, skąd w 1974 odszedł na emeryturę. 
Zm. we IX 1995 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, S 806/1003]

SIEDLARZ JÓZEF, ur. 21 XI 1912, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Filipa i Teofili Gu-
cwy; st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 XI 1933 do służby wojskowej w 4 psp, którą 
zakończył w X 1935. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. i zamieszkał w Królowej Ruskiej. 
Zmob. 16 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod 
Lwowem, skąd po kapitulacji powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w rolnictwie,  
a następnie w nowosądeckim Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych. Na emeryturę przeszedł 
w 1975. Zm. w I kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Królowej. [ZKRPiBWP NS, S 914]

SIEDLARZ JÓZEF, ur. w 1914; strz. Żołn. w 1 psp od III 1938. Innych danych brak. [Re-
lacja Władysława Motyki]

SIENKIEWICZ FRANCISZEK, ur. 28 I 1913, Sromowce Niżne, pow. nowotarski,  
s. Wojciecha i Anny; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1936 do służby wojskowej, którą 
ukończył 15 IX 1937. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu ppanc. 1 psp, z którym wyruszył na front 
do Grybowa. W czasie działań wojennych dostał się 18 IX w Stanisławowie do niewoli sow.  
W XI 1939 w drodze wymiany jeńców przekazany Niemcom i osadzony w stalagu IV B Mühl-
berg (nr jeńca 13998), a później w stalagu IX C Bad Sulza. Po zwolnieniu 17 VII 1940 i uzy-
skaniu statusu robotnika cywilnego przekazano go do przymusowych prac. Odzn.: „Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz „Odznaką Grunwaldz-
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ką”. Zm. 25 III 1982 i spoczywa na cmentarzu w Sromowcach. [ZKRPiBWP NS, S 93/773; świadek 
Andrzeja Cichonia i Józefa Janczego]

SIEŃKO WŁADYSŁAW, ur. 5 VIII 1908, Rabka, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Ku-
negundy Ponickiej; ppor. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod 
Hutę. W czasie walk poległ 18 IX 1939 w Dąbrowicy. [SPNT, Ns IV 10/52]

SIEWIERSKI LEONARD, por. rez. (?). We IX 1939 szef służby zdrowia w bON „Gorlice”. 
Innych danych brak. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, nr 25/2003]

SIĘKA BRONISŁAW, ur. 25 VIII 1914, Nowy Targ, s. Tomasza i Katarzyny Chowa-
niec; st. strz. rez., murarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 27 III 1937 do służby wojskowej w 4 psp  
w Cieszynie, którą zakończył 10 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 b. 1 psp, z którym wy-
ruszył na front pod Hutę, jako celowniczy. Wobec niebezpieczeństwa przerwania frontu  
w rejonie Mszany Dolnej, przeszedł wraz z oddziałem 1 IX do Marcinkowic, skąd kole-
ją udali się na front do Limanowej i dalej na stanowiska pod Tymbarkiem. Wobec groźby 
oskrzydlenia, wycofali się do Nowego Sącza, a następnie w kierunku wschodnim. Podczas 
późniejszych walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII A Görlitz 
(nr jeńca 2387), a następnie do stalagu XI A Altengrabow. W II 1941 został wcielony do 
Kriegsgefangenen-Arbeits-Bataillon (Jenieckiego Batalionu Roboczego) nr 12 w Hertz, Pod 
koniec 1941 przeniesiony do stalagu V E Mühlhausen, skąd odesłano go do obozu w Essen, 
a później we Frankfurcie n. Menem. Tam w IV 1945 odzyskał wolność. Do kraju powrócił 
w 1946. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 7 XII 1988 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, S 103/633]

SIKOŃSKI ANTONI, ur. 13 XI 1916, Barcice, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Podpo-
ry; strz. Powołany do służby 22 III 1939 w plutonie łączności 1 psp, w czasie której wybuchła 
wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. W czasie walk pod Przemyślem został 17 IX ranny  
w lewe biodro. Umieszczony w miejscowym szpitalu, skąd 6 XI przewieziono go do szpita-
la im. Kopernika w Krakowie. Tam też poddany został skomplikowanej operacji usuwania 
odłamków granatu, po czym opuścił szpital w XII 1939 i powrócił do domu. [APK, PCK 19, Lista..., 
szpital Kopernika, Kraków]

SIKORA FRANCISZEK, ur. 10 XII 1902, Sokół k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta),  
s. Jana i Janiny Szufnary; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozo-
stał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1923 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą zakończył w 1924. W IV 1939 został powołany do ON i skierowany do wznosze-
nia umocnień w Wysowej. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front 
do Wysowej. W czasie walk w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem., z której nieba-
wem zbiegł. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 22 II 1986 i spoczywa na cmentarzu  
w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, S 982/432; ZKRPiBWP, Koło Miejskie Gorlice, materiały, poz. 270]

SIKORA FRANCISZEK, ur. 4 X 1913, Lipie, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Bo-
cheńskiej; kpr. rez., mechanik maszyn budowlanych. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Po-
wołany 1 IV 1937 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd po 6 miesiącach został skierowany 
do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. powrócił do macierzystej jednostki, gdzie 
był instruktorem. Awansowany 29 XI 1938 na kpr., po czym odszedł do rez. Zmob. w VIII do  
1 psp, z którym wyruszył na front jako d-ca drużyny. W czasie późniejszych walk, po roz-
biciu oddziału, przekroczył 18 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, a od  
15 I 1940 w podobnej jednostce w Egerze, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. Tu wstąpił do 
5 Małopolskiego Pułku Strzelców Pieszych 2 DSP. Po klęsce Francji przekroczył granicę szwaj-
carską, gdzie został internowany. W V 1945 udał się do Paryża. Tu pracował jako mechanik 
samochodowy. Po powrocie do kraju 26 V 1945, ukończył kurs samochodowy i rozpoczął pra-
cę w Czchowie, jako majster przy budowie zapory wodnej. Po zakończeniu tych robót, prze-
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niósł się do Nowego Sącza i tam został zatrudniony w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych,  
w charakterze brygadzisty. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także 
medalami: „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
11 XII 1994 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 110/932; 
Książeczka wojskowa nr 0758852]

SIKORA JAN, pochodził z Nowego Sącza. Wstąpił ochotniczo w VIII 1939 do służby 
pomocniczej w 1 psp. W czasie działań wojennych przekroczył granicę węgierską i został in-
ternowany. Po ucieczce z obozu, przez Jugosławię przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do  
2 DSP. Po klęsce Francji internowany w Szwajcarii. Po zakończeniu wojny wyjechał do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie zm. w 1977. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne, t. 18]

SIKORA MIECZYSŁAW, ur. 25 IX 1913, Czarny Dunajec, pow. nowotarski, zam. w No-
wym Targu, s. Stanisława i Józefy Bryniarskiej; ppor. rez., urzędnik. Absolwent gimnazjum 
w Nowym Targu, oraz Szkoły Podchorążych Rez. Piechoty nr 5a w Cieszynie. Zmob. 30 VIII 
1939 do 1 psp, z przydziałem do k. opl Nowego Sącza, na stanowisko d-cy plutonu, a następnie 
od 1 IX – na z-cę d-cy tejże k. W wyniku niem. ofensywy wycofał się 5 IX w walkach obron-
nych na Grybów, a następnie dalej w kierunku wschodnim, po Stryj. Po rozbiciu jego oddziału 
przekroczył 20 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Györ, po czym przebywał w Léva  
i Mosdós. Zabrany 30 XI 1944 przez wojska niem. i osadzony w stalagu XVII A Kaiserste-
inbruch, skąd jako oficer został wywieziony do oflagu III A Luckenwalde (nr jeńca 175903). 
Wolność odzyskał 22 IV 1945 w czasie ofensywy wojsk sow. W obozie przebywał jeszcze do  
20 VI 1945, pełniąc służbę porządkową i wartowniczą, po czym powrócił do domu. Zatrud-
niony w 1947 w PZGS „SCh” w charakterze referenta, a następnie kierownika zaopatrzenia. 
Przeniesiony w V 1954 na stanowisko dyspozytora, a następnie kierownika placówki transportu 
do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Transportowo Budowlanego, pracującego przy wznoszeniu 
Nowotarskich Zakładów Obuwniczych. W VI 1956 przeszedł do owych zakładów obuwniczych, 
na stanowisko inspektora organizacji, po czym był kierownikiem zaopatrzenia, a następnie kie-
rownikiem magazynu. Wobec pogorszającego się stanu zdrowia przeszedł 1 IV 1958 na rentę 
inwalidzką. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 
po 1992 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, S 113/796]

SIKORA STANISŁAW, ur. 29 VII 1908, Brzezna, pow. nowosądecki, zam. w Dąbrowie 
(nr domu 13), s. Jakuba i Katarzyny Kotlarz, ż. Joanna; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
k. wart. W czasie działań wojennych zaginął w Przemyślu, podczas przeprawy przez San. [APK, 
UW II, ZI 283; SGNS, A 696/40; SGNS, Ns 195/48, MP, nr 140, 1947]

SIKORA STANISŁAW, ur. w 1908, Lipie, pow. nowosądecki, zam. w Librantowej (nr 
domu 46), ż., miał 2 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk został ranny w klatkę piersiową oraz podudzie prawej i lewej nogi. Umieszczony 22 IX 
w szpitalu wojskowym nr 12 w Jarosławiu, gdzie amputowano mu lewą nogę. Mimo wysiłków 
lekarzy zm. 24 IX 1939, w wyniku odniesionych obrażeń. [SGNS, A 696/40; APK, UW II, ZI 283; SPNS, 
Ns A 696/40; Ksp, ŻW, , t. 1/1, s. 152; SPPpIIIRz NS, S 389]

SIKORA STANISŁAW, ur. w 1908; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp. Poległ 5 IX w cza-
sie obrony Nowego Sącza. Pogrzebany w mogile zbiorowej Żołnierzy Września na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [Ksp, ŻW, , t. 1/1, s. 152; uwaga – nie odnotowują go księgi zmarłych 
parafialne i szpitalna] 

SIKORA STEFAN SZCZEPAN, ur. 4 IX 1911, Mszalnica, pow. nowosądecki, s. Józefa 
i Zofii Gryboś; strz. Zw. małż. zawarł w Zakopanem, gdzie od tej pory zam. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk zaginął. Innych danych brak. [APNS 
31/1189/824, SGZ Zg 20/47]

SIKORSKI HENRYK, zam. w Warszawie; strz. (?). Prawdopodobnie żołn. służby czynnej 
KOP. W okresie 23-30 VIII 1939 przebywał z nieznanych powodów w gorlickim szpitalu. Po 
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jego opuszczeniu wcielony do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 1]

SIKORSKI JÓZEF, ur. 16 II 1911, Rąbkowa, pow. nowosądecki, s. Bartłomieja i Agnieszki 
Rybskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1934 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, którą 
zakończył w 1935. Zmob. 15 VIII 1939 do 7 ks w macierzystej jednostce, po czym oddelego-
wano go do budowy umocnień polowych w Mochnaczce. Tam też rozpoczął swój wrześniowy 
szlak. Udział w wojnie zakończył pod granicą rumuńską, skąd po rozbiciu oddziału powrócił 
do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. [Relacja Józefa Sikorskiego]

SIMEK STANISŁAW, ur. w 1910; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wy-
ruszył na wojnę. W czasie walk postrzelony w lewe ramię. Umieszczony w szpitalu wojskowym 
nr 12 w Jarosławiu, skąd 26 IX został zabrany przez Niemców do oflagu. Innych danych brak. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 2216]

SITEK WŁADYSŁAW, ur. 23 IX 1910, Biecz, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Eleonory, ż.; 
strz. rez., robotnik. Zmob. w VIII 1939 do plutonu art. 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Prawdopodobnie podczas walk dostał się do niewoli niem., w której zm. 20 X 1944. Spoczywa 
na cmentarzu w Bensheim (Niemcy). [MP nr 99/46; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 328]

SITKO, imię nieznane, por. Oficer 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny, przeniesiony z 1 psp 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

SIUTY JÓZEF, ur. 18 XII 1911, Waksmund, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Katarzyny 
Siuty; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 4 IV 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we IX 1934. 
Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie których brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Swój 
udział w wojnie zakończył w Lasach Janowskich, gdzie na rozkaz d-cy złożył broń, po czym 
powrócił do domu. Tu kupił dom i grunt w Łopusznej. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. 27 V 1998 i spoczywa na cmentarzu w Waksmundzie. [ZKRPiBWP NS, S 1316/1209; świadek 
Franciszka Dzielskiego]

SIWAK JULIAN, ur. 17 IX 1898, s. Franciszka i Anastazji Marcin; sierż. sztabowy  
w 1 psp. 14 VIII 1924 poślubił Ewę Naściszowską z Nowego Sącza. Z chwilą wybuchu woj-
ny wyruszył na front, niemniej jednak jego wrześniowy szlak jest nieznany. Po powrocie do 
domu, aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym, gdzie zm. [APŚM, 
Ksiega zapowiedzi, t. 10. s. 53]

SKALNIAK WŁADYSŁAW, ur. 22 XII 1905, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Alojzy Polakiewicz, ż.; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1927 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą zakończył w III 1929. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. Zmob. 1 IX 1939 do 
kgosp w macierzystej jednostce, z którą wyruszył na front. W czasie walk pod Bolechowem 
obok mnie spadła bomba. Zostałem przysypany i straciłem słuch. Od tej pory jestem głuchy.  
Z Bolesławca dostałem rozkaz wyjazdu do Madziarów (na Węgry), gdzie złożyłem broń. Z Ma-
dziarów wróciłem na polską stronę. Koło Leska dostałem się w ręce Milicji Ukraińskiej, a ci chcie-
li mnie zamordować. Zadawali mi ciosy kolbami karabinowymi. Potem oni oddali mnie w ręce 
Niemców. Po tym fakcie osadzony w obozie przejściowym Sanok, a następnie Rzeszów, skąd 
miał być wywieziony do stalagu. Zbiegł z konwoju jeńców 5 km za Krakowem i powrócił 
do domu. Od 1943 w jego domu stacjonował 15-osobowy oddział partyzantów sow. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
w II kwartale 2004 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, S 127]

SKAŁBA EDMUND, ur. 10 V 1910, Nowy Sącz, s. Władysława i Heleny Lang; st. strz. 
z cenzusem, ekonomista. Po zdaniu matury studiował w krakowskiej Wyższej Szkole Han-
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dlowej. Powołany w V 1930 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Piechoty, gdzie  
w I 1931 awansował do stopnia st. strz. 8 miesięcy później został zwolniony z wojska na pod-
stawie orzeczenia komisji lekarskiej. Zmob. 24 VIII 1939 do k. wart. 1 psp i mianowany ko-
mendantem pocztu d-cy. W takim też charakterze wyruszył na front. Podczas przekraczania 
granicy węgierskiej 16 IX, został ranny w nogę. Umieszczony w szpitalu w Munkács, skąd po 
podleczeniu przewieziony został 16 X do obozu internowanych w Rákoscsaba (obecnie dziel-
nica Budapesztu). Następnie od 25 V 1940 przebywał w obozie Léva. Wywieziony 29 IX 1940 
przez Niemców do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 42635), a później do stalagu  
V B Villingen. Od 18 XI 1940 przebywał w stalagu XI B Fallingbostel. Po zwolnieniu i uzyskaniu 
statusu robotnika cywilnego, wspólnie z jeńcami belgijskimi, serbskimi i rosyjskimi pracował 
we wsi Jeddingen k. Visselhövede, gdzie odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amery-
kańskich. Po wyzwoleniu przebywał w Ośrodku dla Byłych Więźniów w Unterluß, skąd 2 V 
1946 powrócił do kraju. Tu był kierownikiem domu wypoczynkowego dla inwalidów wojennych  
w Dusznikach-Zdroju, skąd w 1949 przeszedł na dyspozytora do Centrali Mięsnej w Bytomiu. 
W latach 1952-1957 piastował stanowisko kierownika Składu Dystrybucyjnego CPN, a następ-
nie pracował w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych i Przedsiębiorstwie „Naftochem”. Po 
przejściu do wspomnianych już SZEW-u był kierownikiem oddziału. Zm. 1 III 1986 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 41. [ZKRPiBWP NS, S 131/429]

SKAWIŃSKI KAZIMIERZ, ur. 6 II 1914, Szyk, pow. limanowski, s. Tomasza i Ludwi-
ki Kutaj; st. strz. rez., szewc. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, kontynuował naukę  
w szkole zawodowej, zdobywając zawód szewca w zakładzie Władysława Biedy w Limanowej. 
Powołany 17 V 1937 do służby wojskowej w 6 ks 2 psp w Sanoku, skąd 26 IX 1937 został 
przekazany do 2 k. 26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. przeszedł 7 III 1939. Zmob. 3 IX 1939 do 2 ks 
1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie działań wojennych, w nieznanych okolicznościach 
przekroczył 24 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Komárom, skąd 20 VI 1940 prze-
wieziono go do Krakowa, po czym powrócił do domu. Tu pracował w piekarni Stanisława 
Śliwińskiego. W 1941 wstąpił do ZWZ-AK, placówka w Tymbarku (krypt. „Trzos”), kpt. Jana 
Lenartowicza pseud. „Stary”, gdzie był d-cą patrolu. Pod pseud. „Węgorz” brał udział w par-
tyzanckich akcjach między innymi: zniszczeniu mostu w Piekiełku, sabotażu na stacji kolejo-
wej w Tymbarku, uszkodzeniu torów na trasie Jasna–Podłopień. Po okupacji był zatrudniony  
w GS Mszana Dolna, a następnie w Spółdzielni Wielobranżowej. W 1948 zawarł zw. małż., 
po czym zamieszkał w Mszanie Dolnej. Tu od 1950 był zatrudniony w miejscowej Spółdzielni 
Szewców i Cholewkarzy im. Władysława Orkana, a następnie od 1963 w PZGS „SCh”. Odzn. 
Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zm. 12 VII 1981 i spoczywa na cmentarzu w Msza-
nie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, S 135/180; Książeczka wojskowa nr C 0761605]

SKIBIŃSKI, imię nieznane; kpt. We IX 1939 d-ca 1 k. w bON „Limanowa”. Innych da-
nych brak. [Relacja Jana Hamigi]

SKOCZEŃ BOLESŁAW, ur. 1 XII 1920, Nowy Sącz, s. Piotra i Marii Gawlik; strz., pra-
cownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Jana Kochanowskiego w swoim 
mieście, pozostał przy rodzicach, a następnie pracował na budowach. W III 1939 ochotniczo 
wstąpił do 1 psp, z przydziałem do 2 kckm 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny, jako nieletni został 
przewieziony 5 IX do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stąd wraz z wojskiem kontynuował marsz 
ku południowej granicy, którą ostatecznie przekroczył 21 IX. Internowany w obozie Misz-
kolc, a później Koszyce, Horány pod Budapesztem, skąd w IV 1940 zbiegł, i po przekroczeniu 
jugosłowiańskiej granicy, dotarł do Splitu. Następnie statkiem „Patris” dopłynął do Bejrutu  
w Libanie, meldując się 22 V 1940 w Polskiej Stacji Zbornej. Tu otrzymał przydział do 1 kckm 
B Strzelców Karpackich. Po kapitulacji Francji, wraz z wojskiem przedostał się do Palestyny, 
gdzie 15 VIII 1940 awansował do stopnia st. strz., pełniąc funkcję celowniczego ckm. Po prze-
zbrojeniu i reorganizacji opuściłem wraz z jednostką Palestynę w październiku 1940 r., która 
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przeniesiono do Egiptu i wcielono do armii „Nilu” w Dekheila pod Aleksandrią. Na początku 
1941 r. pełniłem służbę w Zmotoryzowanym Batalionie ckm na okupację Bardin w Libii. Po jej 
rozwiązaniu wróciłem do poprzedniej jednostki. W maju 1941 r. wraz z wojskiem znalazłem się 
na Zachodniej Pustyni w Mersa Matroul, gdzie budowaliśmy twierdzę warowną. Potem cofnę-
liśmy się do Sidi Hanersk. W sierpniu 1941 r. znalazłem się wraz z Brygadą w Tobruku. Kom-
pania została przemianowana na strzelecką, a ja pełniłem funkcję drużynowego. W grudniu 
1941 r. nadano mi Krzyż Walecznych. Po opuszczeniu Tobruku brał udział w bitwie pod Ajn 
al-Ghazala. Po czym od I 1942 pełnił służbę okupacyjną w Cyrenajce (Libia). Po odwrocie  
8 Armii do Egiptu, a następnie wycofaniu się do Palestyny, wcielono go 3 V 1942 do 3 DSK  
i wysłano do szkoły podoficerskiej. Później pełnił służbę podoficera broni w 4 k. 1 b. Po prze-
wiezieniu do Iraku, stacjonował w Mosulu, Khanakin, Kirkuku. Po ćwiczeniach na pustyni, 
B została przeniesiona do Libanu na przeszkolenie górskie. Tam też 1 I 1943 awansował na 
kpr. Po powrocie do Egiptu, skąd po przezbrojeniu przeniesiono 2 Korpus w XII 1943 do 
Włoch. Brał udział w walkach nad Sangro, a następnie pod Monte Cassino, nad Adriatykiem, 
w Apeninach – najpierw jako obserwator d-cy k., następnie z-ca d-cy plutonu, a wreszcie d-cy 
plutonu. W XII 1944 przeniesiono go do Dywizyjnego Centrum Wyszkolenia, gdzie 21 VI 
1946 awansował do stopnia plut. Po 2-letnim pobycie na uczelni, przeniesiono go do Wielkiej 
Brytanii, na kierownika kantyny w obozie. 1 XII 1947 powrócił do kraju i zamieszkał u siostry 
w Chełmsku Śląskim. W III 1948 powrócił do Nowego Sącza i pracował w PSS „Społem”. Po 
opuszczeniu miasta w 1951 pracował w Zakładach Wapienniczych w Strzelcach Opolskich, 
a od 1953 w „Cepelii” w Cieplicach-Zdroju. 1 XII 1953 zawarł zw. małż. z Marią Gawlak,  
z którą miał 2 dzieci. Po kolejnym powrocie do Nowego Sącza w 1955, pracował przez 3 lata  
w Oddziale Przewozów PKP Żegiestów, a w latach 1958-1972 w WSS „Społem”. Po przejściu 
do Tarnowskich Zakładów Ceramiki Budowlanej, oddział Nowy Sącz, był do czasu przejścia 
na emeryturę w 1980 kierownikiem centralnego magazynu. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, „Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino”, 
„The War Medal 1939-1945”, „The Italy Star”, „The Africa Star”, „Medalem Wojska”. Zm. 25 V 
1991 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 7. [ZKRPiBWP NS, S 140/720; 
tamże Koło Nowy Sacz, poz. 18/228]

SKOCZEŃ JÓZEF, ur. 5 IV 1913, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Gru-
celi; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, skąd 1 IV 1936 
przeniesiono go do kgosp, na stanowisku gońca pułkowego. Do rez. przeszedł 18 IX 1936. 
Zmob. 29 VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowany do 1 b. 156 rez. pp, z którym 
wyruszył na front do Wieliczki. W czasie działań wojennych, w nieznanych okolicznościach 
dostał się 8 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu X A Schleswig (nr jeńca 13505), skąd  
w połowie 1940 został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wysłano go do 
przymusowych prac w Rzeszy. Wolność odzyskał 15 IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk angiel-
skich. Do kraju powrócił 15 V 1947. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
3 IX 1985 i spoczywa na cmentarzu w Wierchomli. [ZKRPiBWP NS, S 142/457; Książeczka wojskowa  
nr C 0757497]

SKOCZEŃ JÓZEF, ur. 11 III 1912, Dąbrówka, pow. nowosądecki, s. Jana i Stefanii Ka-
flińskiej. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Po-
wołany 1 XI 1933 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, skąd 10 IV 1934 przeniesiono go do 
26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. przeszedł 28 X 1935. Zawezwany 22 VIII 1938 na 10-tygodniowe 
ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 
1939 do plutonu łączności telefonicznej 1 psp, z którym wyruszył na front w rejon Grybowa. 
W czasie potyczki pod Szymbarkiem dostał się do niewoli niem., z której po 6 dniach zbiegł. 
Przez okres okupacji pracował na roli. Po jej zakończeniu odbudowywał tunel w Kamionce 
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Wielkiej, a następnie 3 X 1945 przeszedł do Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK), gdzie 
był frezerem. Na emeryturę odszedł 30 VI 1972. [ZKRPiBWP NS, S 1047]

SKOCZEŃ LUDWIK, ur. 16 VII 1898, Stary Sącz, s. Józefa i Franciszki Starczewskiej; 
st. sierż. służby stałej. Jako 17-letni chłopiec, został wcielony do 32 austriackiego pp w Boch-
ni i po krótkim przeszkoleniu wysłany na front włoski nad Piawę k. m. San Donà di Piave.  
W czasie walk został ranny w nogę i przebywał w szpitalu w Udine. Po wyleczeniu rany, 
skierowano go ponownie na linię frontu. Do kraju powrócił w XI 1918, po czym wstąpił do  
1 psp. Tu pełnił obowiązki szefa k. w 1 b. Z chwilą wybuchu II wojny wyruszył wraz ze swoim 
b. na front pod Grybów. W czasie walk pod Jaworowem ranny odłamkiem w głowę, dostał 
się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Fort Wróblówka, skąd  
30 IX zbiegł i powrócił do domu. Tu związał się z powstającym poziemiem, gdzie był d-cą 
piątki organizacyjnej ZWZ. Aresztowany 12 IV 1941 przez gestapo za udział w pracy kon-
spiracyjnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Miesiąc później (5 V) przewieziony do 
Tarnowa, skąd 18 VII 1941 przetransportowany do KL Auschwitz (nr obozowy 17030). Tam 
też zachorował na czerwonkę. Po wyjściu z rewiru po chorobie miałem pracę w lagrze. Po kilku 
dniach przyjechała komisja lekarska na rewir do chorych. Wszystkich chorych niezdolnych do 
pracy i tych którzy pracowali jako chorzy w lagrze zebrano na placu koło kuchni za Kartoflarnią. 
Stojąc w szeregu wśród wybranych, zauważyłem, że ktoś mi daje znak ręką. Uchyliły się drzwi 
od Kartoflarni, wciągnięto mnie tam i schowano na strychu. W ten sposób zostałem ocalony 
od śmierci, bo resztę wywieziono do krematorium. Życie moje uratował sierż. pchor. Stanisław 
Lisowski, który został później, bo w 1944 rozstrzelany. Po 2 latach wywieziono go 12 IV 1943 
do KL Mauthausen (nr obozowy 13423), a następnie skierowany do podobozu Gusen (nr obo-
zowy 14373) i zatrudniono w kamieniołomach białego granitu. Tam też 5 V 1945 odzyskał 
wolność. Do kraju powrócił 15 VIII 1945. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 21 III 1981 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 143/164; tamże, Materiały historyczne t. 5; ZIW Nowy 
Sącz, Karta inwalidy nr 176; Ksp, t. 1, s. 566]

SKOCZEŃ STANISŁAW, elew. Uczeń gry na trąbie 3 es w orkiestrze 1 psp. Po wybuchu 
wojny wraz z kolegami przewieziony 4 IX 1939 do OZ 21 DPG w Brzeżanach. W czasie prze-
marszu wojsk ku południowym granicom kraju, dostał się 18 IX do niewoli sow. Osadzony  
w obozie Podwołoczyska. Jego dalsze losy są nieznane. [KLc]

SKOCZEŃ WOJCIECH, ur. w 1901, zam. w Suchej Strudze (nr domur 41), pow. no-
wosądecki, ż., miał 6 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzo-
ny w stalagu, gdzie zachorował. Umieszczony w szpitalu rezerwowym w Bayreuth, gdzie zm.  
28 I 1940. [SGSS, A 346/40]

SKOŁOWSK1 B., strz. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. Poległ w czasie walk w Krościen-
ku Wyżnim. [A. Jarosz, Wpisani w 100-letnią…, s. 9]

SKORUPA STEFAN, ur. 3 IV 1920, Siekierczyna, pow. limanowski, s. Walentego i Anto-
niny; strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Prawdopodobnie jako członek limanowskiego Związku Strze-
leckiego został zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front do 
Tylmanowej jako goniec. W czasie walk pod Jasłem ranny w lewą rękę i nogę, dostał się do 
niewoli niem. Umieszczony 10 IX w gorlickim szpitalu, który opuścił po 18 dniach i powrócił 
do domu. W czasie okupacji pracował przy rozładunku wagonów. W 1945 został zatrudniony  
w CPN, jako woźnica. Po sprzedaniu koni przez firmę, rozpoczął pracę w PZGS Limanowa, skąd 
odszedł w 1960. Następnie był strażnikiem w nowosądeckiej Spółdzielni Inwalidów Ochrony 
Mienia. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 11 VI 1994 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, S 147/888; APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 56]
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SKORUPKA JAN, por. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk poległ pod Osielcem. Innych danych brak. [Relacja Franciszka Janczego]

SKOWRON STANISŁAW ur. 27 VII 1912, Czyżów, pow. kielecki, woj. świętokrzy-
skie, s. Franciszka i Agnieszki Snaj; st. strz., robotnik. Służbę wojskową rozpoczął 14 IV 1933  
w 2 psp w Sanoku, skąd w VII tego przeniesiono go do służby granicznej na strażnicy w b. KOP 
„Rokitno”. Do rez. przeszedł 15 IX 1935. Zmob. 23 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. W czasie działań wojennych dostał się w Stanisławowie w nieznanych okolicznościach 
do niewoli sow. Osadzony w obozie Brześć, a następnie w okolicach Smoleńska, skąd w drodze 
wymiany jeńców przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu V B Villigen, skąd po 
zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac. 
Wolność odzyskał w wyniku ofensywy 1 D Panc gen. S. Maczka. [ZKRPiBWP NS, S 1007]

SKOWRONEK, imię nieznane, pochodził z Witowic, pow. nowosądecki. We IX 1939 
żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Mariana Marchacza]

SKÓRSKI STANISŁAW, ur. 11 III 1922, Szalowa, pow. gorlicki, s. Józefa i Marianny 
Sobolewskiej; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Józefa Wojtasa]

SKRABSKI MARIAN, absolwent II Gimnazjum w Nowym Sączu. W latach 1931-1934 
był słuchaczem Wyższego Studium Handlowego w Krakowie. Po jego ukończeniu (1 XII 1934) 
rozpoczął pracę w magazynach wojskowych 1 psp, jako księgowy, skąd 16 IX 1938 przeszedł 
do Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front. Po wojnie powrócił do przerwanej pracy. Od 16 V 1944 był księgowym w PSS 
„Społem” w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Koło Miejskie Nowy Sącz, 1]

SKRĘŻYNA ANDRZEJ, ur. 1 IX 1910, Rożnów, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii 
Zubel; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 IV 1933 do służby wojskowej, którą ukończył 15 
IX 1935. Powołany w V 1939 do ON i skierowany do budowy umocnień polowych na Hucie. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę. Swój udział w wojnie zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił 
do domu. W czasie okupacji pracował w nawojowskim tartaku. Po jej zakończeniu był pra-
cownikiem nowosądeckiej parowozowni PKP, skąd w 1970 odszedł na emeryturę. Zm. 6 VII 
1987 i spoczywa na cmentarzu Nowy Sącz-Zawada. [ZKRPiBWP NS, S 1027/501]

SKRZEKUT WOJCIECH, ur. 13 VIII 1909, Sowliny pow. limanowski, s. Wojciecha  
i Rozalii Ryś; strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Następnie pracował w limanowskim Zarządzie Drogo-
wym, a potem przy budowie szkoły w Sowlinach. Powołany 18 IX 1930 do służby wojskowej  
w k. granicznej KOP „Bykowce” b. KOP „Dederkały”, którą zakończył 22 IX 1932. Po przejściu 
do rez. był zatrudniany dorywczo w różnych firmach. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do samodzielnej kckm, z którą wyruszył na front do Cieszyna. Podczas walk dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w stalagu IVA Elsterhorst, pracował tam przy kopaniu żwiru.  
W VI 1940 uległ wypadkowi, w czasie którego uszkodził kręgosłup. Umieszczony w szpitalu,  
w którym przebywał do IX 1940. Wobec jego dalszej nieprzydatności do pracy został zwol-
niony z obozu, po czym 1 XI 1940 powrócił do domu. Od 1949 pracował w Łososińskich 
Zakładach Przemysłu Drzewnego. Zm. 14 VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. 
[ZKRPiBWP NS, S 1267/997]

SKRZYPIEC FRANCISZEK, ur. 22 I 1904, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Antoniego  
i Anny Mirek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1927. Po przejściu 
do rez. zawarł zw. małż. ze Stefanią Mirek, z którą miał 7 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp 
i skierowany do wznoszenia umocnień ziemnych (rowy przeciwczołgowe) w Uściu Ruskim 
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(obecnie Gorlickim). W trakcie wykonywania tych prac wybuchła wojna. W czasie walk pod 
Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Tarnów nr 647 
mieszczącym się w III gimnazjum, skąd 7 X 1939 został zwolniony ze względu na stan zdrowia 
i prośby ż. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W latach 1974-1979 prowadził tartak. Zm. 
w I 1995 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, S 1222/977]

SKRZYPIEC FRANCISZEK, ur. 19 IV 1907, Zawada k. Nowego Sącza, s. Marcina i Ma-
rii Garbacz; kpr. rez. Po szkole powszechnej uczył się ślusarstwa w Fabryce Maszyn i Odlewni 
Żeliwa Józefa Rossmanitha w Nowym Sączu, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. 
W latach 1924-1926 pracował w cegielni „Poprad” w Bielowicach. Po ukończeniu stosownego 
kursu, został maszynistą w tartaku parowym i młynie wodnym w Starym Sączu. Powołany 15 
X 1928 do służby wojskowej w 1 b. Mostów Kolejowych Kraków, którą zakończył 18 IX 1930. 
Po przejściu do rez. pracował w cegielni parowej Kleimana w Biegonicach, na stanowisku ślu-
sarza maszynowego. W 1936 zawarł zw. małż. Zmob. 2 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. pod Lwowem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Kraków, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a następnie w okresie 
powojennym pracował w cegielni. Stamtąd też odszedł w 1972 na emeryturę. Zm. 21 IX 1986  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 883/460]

SKUBISZ ANDRZEJ, ur. 1 X 1910, Międzyczerwienne, pow. nowotarski, s. Józefa i Anny 
Ratułowskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 X 1931 do służby wojskowej w 1 psp, skąd 
po okresie wstępnego szkolenia przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 
1 X 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 ks 1 psp, skąd przeniesiono go do 55 b. asystencyjnego, 
po czym wyruszył na front do Krakowa. Swój wojenny szlak zakończył w Lasach Janowskich, 
skąd po wydostaniu się z okrążenia powrócił do domu. W 1945 został wyznaczony woźnicą 
taborów Armii Czerwonej i zabrany do Bielska. Po 2 tygodniach, z wozem załadowanym ma-
teriałem wojennym przyjechał do Jabłonki, a następnie przemierzył szlak: Chochołów, Sucha 
Góra, Głodówka, Witanów. Po 6-tygodniowej przymusowej służbie został zwolniony. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w VI 1997. [ZKRPiBWP NS, S 170/1096]

SKUBISZ, imię nieznane, ppor. Z chwilą wybuchu wojny skierowany z 1 psp do OZ  
21 DPG w Brzeżanach. Innych danych brak. [P1P, s. 116]

SKWARCZEK JAN, zam. w Kasinie Wielkiej (os. Żaby), pow. limanowski; strz. rez. Kar-
tę mobilizacyjną do 1 psp otrzymał na początku IX 1939. Po przybyciu do Nowego Sącza 
okazało się że jednostka wyruszyła już na front. Podczas jej poszukiwania został zatrzyma-
ny wspólnie z innym rez. Janem Drągiem przez Niemców. Po okazaniu karty mobilizacyjnej 
wzięto ich obu do niewoli i wywieziono na Słowację. Stamtąd zaś przesłano go do stalagu  
XVII C Döllersheim. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Jana Drąga]

SŁABKOWSKI JÓZEF, ur. 13 II 1901, Podegrodzie, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny 
Buczek; plut. rez., rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany 2 II 1920 do służby wojsko-
wej w 49 Huculskim Pułku Strzelców w Kołomyi, w czasie której brał udział w wojnie posko-
-bolszewickiej. 15 XII 1922 ukończył 8-tygodniowy kurs instruktorski km. Po zakończeniu 
służby zasadniczej w 1922, przez 5 lat służył jako podoficer zawodowy. Po przejściu do rez. 
wyjechał w 1929 za pracą do Francji, skąd powrócił do kraju w 1932. Tu pracował w zakładzie 
kuśnierskim, a następnie był listonoszem. Wcielony w V 1939 do ON, skąd skierowano go  
w VII 1939 na przeszkolenie wojskowe do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 25 IX 1939 do 
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. 
Brał udział w walkach granicznych w Piwnicznej, a następnie pod Jazowskiem i Winną Górą.  
W czasie późniejszych walk pod Birczą, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym Kraków-Kobierzyn, skąd jako rolnik został 13 X zwolniony. Po powrocie do domu 
wstąpił do LSB (późn. BCh), gdzie pod pseud „Sowa” działał jako łącznik i wywiadowca w plu-
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tonie J. Migacza. Aresztowany we IX 1943 pod zarzutem sabotażu i osadzony w nowosądec-
kim więzieniu. Wolność odzyskał po 6-tygodniowym uwięzieniu, z powodu braku dowodów 
winy. Po wojnie pracował jako listonosz, a następnie był komendantem Zakładowej Straży 
Pożarnej w Sądeckich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Stamtąd też w 1965 
przeszedł na emeryturę. Odzn. złotą i srebrną odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm.  
11 II 1981 i został pochowanyna cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 174/170; świadek Jana 
Hamigi i Jana Króla]

SŁABOŚ FRANCISZEK, pochodził z Moszczenicy, pow. Nowy Sącz. Zmob. w VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wymaszerował do miejsca jej koncentracji  
w Rytrze. Jego żołnierski szlak we IX 1939 jest nieznany. Po powrocie z frontu był aresztowany. 
W nieznanych okolicznościach przedostał się do Anglii, gdzie zm. Innych danych brak. [Relacja 
Eugeniusza Szewczyka]

SŁABY JAN, ur. w 1902, Klimkówka, pow. nowosądecki, s. Jana i Krystyny Pacyny, ż.; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę. Jego dalsza żołnierska droga jest nieznana. Zm. 15 I 1952 i spoczywa na 
cmentarzu w Wielogłowach. [SPNS, Ns II 63/53]

SŁABY STANISŁAW, ur. 26 III 1917, Klimkówka, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Krystyny; kan., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 III 1939 do służby wojskowej w 2 b. 1 psp, w cza-
sie której wybuchła wojna. Z tą chwilą nasz II baon otrzymał zadanie obrony Nowego Sącza. Po 
kilku działaniach polegających na odparciu nalotów niemieckiego lotnictwa otrzymałem rozkaz 
wycofania się do Gorlic. Przemarsz odbywał się tylko nocami, a podczas dnia tylko pod osłoną 
lasu, gdyż nieprzyjacielskie lotnictwo nękało nas nieustannie z broni pokładowej. W Gorlicach 
utworzyliśmy obronę na głównej trasie wylotowej. Tu doszło do bezpośredniego starcia z od-
działami niemieckimi. Oprócz naszego batalionu w starciu tym brały udział niedobitki innych 
jednostek, które wycofywały się w nieładzie na wschód. Starcie skończyło się dużymi stratami  
w polskich szeregach. Odczuwalny brak zaopatrzenia w amunicję, sprzęt jak i również bezradność 
oficerów przebywających wśród nas. Z Gorlic w dalszym ciągu wycofywaliśmy się na wschód. 
Maszerowaliśmy nocami, w dzień ukrywaliśmy się w lasach przed atakami niemieckich samolo-
tów. Były przypadki odnajdywania nas w lesie przez lotnictwo niemieckie, któremu znacznie uła-
twiali zdrajcy, którzy dawali znaki lusterkami. Byli to żołnierze polscy pochodzenia niemieckiego. 
Tak cofając się dotarliśmy do Tarnopola. Była to niedziela. Na terenie tamtejszych koszar podczas 
mszy polowej nadleciały niemieckie samoloty i zaatakowali km i bombami. Nasza obrona prze-
ciwlotnicza odpowiedziała ognie, nie trafiając jednak żadnego z nich. Z Tarnopola zdziesiątko-
wani udaliśmy się do Brzeżan. Nasi oficerowie, którzy pozostali z nami chcieli przeprowadze-
nia nas do Rumuni, lecz na dwie godziny przed naszym przybyciem granice zostały zamknięte.  
W tej sytuacji chcieliśmy dojść do Stanisławowa. Przemarsz ten utrudniały nam uzbrojone bandy 
ukraińskie, które strzelały do naszego wojska z ukrycia. W drodze do Stanisławowa spotkaliśmy 
oddział wojska radzieckiego. W tym czasie nie mieliśmy żadnej broni. Została ona na polecenie 
dowódców powrzucana do stawów. Wspomniany już oddział wojska radzieckiego przeprowadził 
nas bezpiecznie do Stanisławowa, a stamtąd do Tłumacza, gdzie zostaliśmy otoczeni kordonem 
wojska i pod gołym niebem trzymano nas przez tydzień. Osadzony następnie w obozie Oranki, 
skąd w drodze wymiany jeńców 1 XI 1939 przekazano go Niemcom. Umieszczony w stala-
gu II D Stargard, gdzie przez 2 miesiące pracował przy budowie drogi. Następnie była praca  
w cukrowni w Wismar. W IV 1940 wywieziony do Glasin k. Neukloster, gdzie zakwaterowano 
nas w okratowanym bloku urągającym wszelkim warunkom socjalnym i bytowym (spaliśmy na 
podłodze posłanej słomą). Byliśmy zamykani i pilnowani pod bronią. Zostaliśmy tam rozdzieleni 
do pracy po okolicznych gospodarstwach rolnych. Ja trafiłem do Franza Teide. I tak w lecie wy-
konywałem wszelkie prace rolne, zaś zimą pracowaliśmy przy wyrębie drzew. Wolność odzyskał  
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3 V 1945 w wyniku sow. ofensywy, po czym 29 VII 1945 powrócił do kraju. Tu do 1950 praco-
wał w swoim gospodarstwie w Klimkówce, a po zawarciu zw. małż. przeniósł się do Dąbrowy. 
Zm. 12 VI 1995 i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, S 1164/992; SPPpIIIRz 
NS, S 1097; SPNS, Ns II 63/53]

SŁAWIŃSKI STANISŁAW, ur. w 1914; strz. We IX 1939 żołn. 8 ks 1 psp, z którą wy-
ruszył na front. Poległ 6 IX podczas walk pod Szymbarkiem. [P1P, s. 131; ZKRPiBWP NS, Materiały 
historyczne, t. 55; H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 36]

SŁOMCZYŃSKI, imię nieznane, plut. służby stałej. We IX 1939 podoficer gospodarczy
w 1 psp. Innych danych brak. [Relacja Mieczysława Ajdukiewicza]

SŁOWIAK PIOTR, ur. 16 VII 1909, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Józefa i Marii Górsz-
czyk; strz. rez., spawacz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany we IX 1929 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po 
okresie wstępnym został przekazany do b. KOP. Do rez. przeszedł we IX 1931. Zmob. 1 IX 1939 
do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. W cza-
sie walk w rejonie Tomaszowa Lubelskiego dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w stala-
gu VI A Hemer (nr jeńca 5419), skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac rolnych w m. Burg k. Magdeburga. Wolność odzyskał 
3 III 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Umieszczony w obozie dla byłych jeńców 
wojennych (nr G 05975810), skąd w X 1945 powrócił do kraju. Zm. 15 III 1984 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 180/338; SPPpIIIRz, NS, M 688]

SŁOWIK FRANCISZEK, ur. 29 XII 1904, Moszczenica Niżna, pow. nowosądecki,  
s. Konrada i Zofii Sikory. Zmob. w VIII 1939 do b. 1 k. „Stary Sącz” ON „Limanowa” z którą 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. W czasie walk pod Dobromilem został 20 IX 
ciężko ranny. Wyniesiony z pola walki i umieszczony wraz z innymi rannymi w stodole, która 
następnie zapaliła się od wybuchu pocisku art. Wszyscy znajdujący się tam poszkodowani żoł-
nierze, w tym i on, ponieśli śmierć w płomieniach. [SGSS, Zg 25/45 i 12/48; ZKRPiBWP NS, Materiały 
historyczne, t. 53]

SŁOWIK JAN, ur. 23 III 1899, Moszczenica Wyżna, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Królowej Jadwigi 13, s. Józefa i Anieli, ż., miał 4 dzieci; sierż. służby stałej. Absolwent 
szkoły zawodowej. Służbę wojskową rozpoczął w 1916 w wojsku austriackim. Wstąpił 1 XI 
1918 do powstającego 1 psp. Wraz z nim brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej, a następ-
nie polsko-bolszewickiej. Po ich zakończeniu pozostał w wojsku jako podoficer zawodowy. 
Z chwilą wybuchu wojny w 1939 wyruszył na front pod Hutę, jako d-ca plutonu w 7 ks. Pod-
czas walk w Brzuchowicach k. Lwowa, jego oddział został rozbity, po czym powrócił do domu. 
Po wojnie był w okresie od 1 III 1945 do 31 III 1948 magazynierem w Polskich Zakładach 
Zbożowych, a następnie, do czasu przejścia na emeryturę 30 II 1962, magazynierem w nowo-
sądeckim PZGS. Zm. w 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPi-
BWP NS, S 33/118; SPNS, IIKo 53/56; świadek Maksymiliana Tyszlera]

SŁOWIK JÓZEF, ur. w 1914, Wyglanowice (obecnie część m. Stadła), pow. Nowy Sącz, 
s. Michała i Katarzyny Zwolińskiej, ż. Zofia Skupień; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1937 do służ-
by wojskowej w 1 psp, którą zakończył w 1938. Brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 
1939 do macierzystego pułku, z którym wyruszył na front. W czasie walk dostał się do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł. W czasie okupacji członek BCh. Zginął 19 I 1945 w czasie 
walk pomiędzy wojskami niem. a wkraczającymi oddziałami sow. i spoczywa na cmentarzu  
w Podegrodziu. [Relacja s. Józefa Słowika]

SŁOWIK KAROL, ur. 31 XII 1914, Krempachy, pow. nowotarski, s. Karola i Marii 
Sproch, kawaler; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej  
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w 7 ks 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front do Tylicza. 
Swój udział w wojnie zakończył w Libuszy, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu 
w 1943 zawarł zw. małż. Powołany we IX 1944 do służby w wojsku słowackim. Po wybuchu 
powstania słowackiego przeszedł na stronę powstańców, gdzie walczył do chwili jego upadku, 
po czym powrócił do domu. W II 1945 zabrany z wozem przez Armię Czerwoną i zatrudniony 
jako woźnica dowożący żywność i amunicję na linię frontu na odcinku Wadowice–Bielsko–
–Kęty. Zwolniony z dalszej służby z powodu złego stanu zdrowia; powrócił do domu. Odzn. 
odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 22 III 
2000 i spoczywa na cmentarzu w Krempachach. [ZKRPiBWP NS, S. 853/1304]

SŁOWIK MICHAŁ, ur. 25 VIII 1908, Freeland (Pensylwania, USA), zam. w Starym Są-
czu, ul. Piłsudskiego 81, s. Wojciecha i Tekli Cebuli, ż. od 24 VII 1934 z Marią Oleksy, miał  
2 dzieci; st. strz. rez., listonosz. Służbę wojskową rozpoczął 27 XI 1930 w 1 psp i kontynuował ją 
od III 1931 w 4 b. KOP „Dederkały”. Tam też awansował w III 1932 do stopnia st. strz., po czym 
27 IX 1932 przeszedł do rez. Zmob. 26 VIII 1939 do 2 b. 1 psp, z którym wyruszył na front jako 
woźnica. Podczas zmagań w Zimnej Wodzie pod Lwowem, walcząc w gronie 38 pozostałych 
jeszcze żołnierzy, został ranny w brzuch od rozrywającego się szrapnela. Zaniesiony do stodoły 
zamienionej na punkt opatrunkowy, gdzie dostał się do niewoli niem. Umieszczony w którymś 
ze szpitali, skąd zbiegł i powrócił do domu. Zm. 21 XII 1966 i spoczywa na cmentarzu w Starym 
Sączu. [Książeczka wojskowa seria B nr 044627 wystawiona 11 II 1959 przez WKR Nowy Sącz; relacja syna]

SŁOWIK MICHAŁ, ur. w 1900, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Agaty; strz. rez., 
rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony prawdopodobnie do bw. Przeżył cało cięż-
kie bombardowanie dworca kolejowego w Chyrowie. Świadek śmierci Walentego Szafrańca. 
[SGSS, Zg 8/47]

SŁOWIK STANISŁAW, ur. 3 X 1913, Podole, pow. Nowy Sącz, zam. w Nowym Sączu, ul. 
Naściszowska 74, s. Antoniego; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Przebieg jego służby podczas wojny jest nieznany. Zm. 31 I 1989 i spoczywa na cmenta-
rzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 23. [APNS, Lista PCK]

SŁOWIK STANISŁAW, ur. 23 IV 1899, Moszczenica Wyżna, pow. nowosądecki, zam. 
w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi, s. Józefa i Anny Skoczeń, ż., miał 4 dzieci; sierż. służby 
stałej. Powołany w 1916 do armii austriackiej, z którą wyruszył na front. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości wstąpił do WP, gdzie służył przez cały okres międzywojenny. W 1939 
wyruszył na front. Jego wrześniowe, a następnie okupacyjne dzieje są nieznane. Po zakończe-
niu wojny pracował jako stróż nocny w żwirowni. [SPNS, Ko 53/56]

SŁOWIK WOJCIECH, ur. 23 III 1911, Szczawnica Niżna, pow. nowotarski; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia posterunku Straży Granicznej  
w Szczawnicy. Podczas walk w nieznanych okolicznościach przekroczył granicę węgierską. In-
ternowany, skąd zbiegł i przedostał się Francji. Tam wstąpił do PSZ. Zm. 16 II 1940 i spoczywa 
na francuskim cmentarzu Bressuire Deux-Sevres. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 263]

SŁOWIŃSKI STANISŁAW, ur. 21 IV 1907, Witowice Górne, pow. nowosądecki,  
s. Andrzeja i Katarzyny Swatek; st. strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 18 X 1928 do  
18 III 1930 w 1 psp. Zmob. 28 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie działań wojennych w nieznanych oko-
licznościach dostał się w Stanisławowie do niewoli sow. Osadzony w obozie Oranki, skąd  
w XI 1939 w drodze wymiany jeńców, został przekazany Niemcom. Umieszczony w dulagu 
VIII C Kunau, a następnie kolejno przebywał: w stalagu VIII A Görlitz, stalagu XII A Limburg, 
stalagu XII B Frankenthal. Po zwolnieniu 31 XII 1941 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego 
wysłano go do przymusowych prac rolnych. Wolność odzyskał 18 III 1945 w wyniku ofensywy 
wojsk amerykańskich. Przewieziony do obozu dla byłych jeńców w Hamburgu, skąd 6 VI 1946 
powrócił do kraju. [ZKRPiBWP NS, S 188]
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SŁOWIŃSKI TOMASZ, ur. 29 III 1902, Bilsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Le-
onek; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, a następnie od 14 ży-
cia pracował na drogach państwowych. Służbę wojskową pełnił w latach 1923-1925. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do btab, z którym wyruszył na front do Bielska. W czasie 
działań wojennych dostał się w Zaleszczykach do niewoli sow. Osadzony w obozie w obozie 
Podwołoczyska, skąd wywieziono go do obozu NKWD Oranki. W XII 1939 w drodze wymia-
ny jeńców, został przekazany w Brześciu nad Bugiem stronie niem. Umieszczony w stalagu  
II A Neubrandenburg (nr jeńca 23014), skąd po zwolnieniu w połowie 1941 i uzyskaniu statu-
su robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowej pracy w majątku grafa Schweina 
w Stolpe (wyspa Uznam). W tym majątku pracowaliśmy od rana i byliśmy zamykani na noc, 
oraz pilnowani przez uzbrojonych żołnierzy wermachtu. Wolność odzyskał 5 III 1945. Po po-
wrocie do domu przez kilka lat pracował jako dyspozytor w Kółku Rolniczym. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem: „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 XI 1983 
i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, S 189/296]

SMAGA FRANCISZEK, ur. 27 IV 1913, Biczyce Górne, pow. nowosądecki, s. Filipa  
i Teofili Grucy. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole zawo-
dowej. Powołany 10 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 25 VII 1936. Po 
przejściu do rez. pracował w Warsztatach Głównych PKP. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyjechał na front do Wieliczki. Podczas walk 
dostał się w Łańcucie do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Płaszów, 
skąd w XII 1939 zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji był zatrudniony w Ostbahn-
-Ausbesserunswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głownych PKP), gdzie pracował też po wojnie 
(ZNTK). W 1950 zawarł zw. małż. Zm. w II kwartale 2003 i spoczywa na cmentarzu w Nowym 
Sączu-Helenie. [ZKRPiBWP NS, S 1135/1522]

SMAGA JÓZEF, pochodził z Piekiełka, pow. limanowski; strz. rez. Powołany w V 1939 
do ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojskowe. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, 
z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Świadek Jakuba Gizy]

SMAGA WŁADYSŁAW, ur. 26 II 1912, Jasna, pow. limanowski, s. Piotra i Ludwiki Gąsio-
rek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1935 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą 
ukończył 17 IX 1936. Rok później zawezwano go na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe. W VII 
1938 ponownie wcielony do WP, tym razem do 1 psp, z którym brał udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. w 24 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, po czym wyruszył na front do Tylicza. W czasie walk pod 
Krosnem, dostał się 19 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd  
4 I 1940, jako rolnik został zwolniony i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w rolnic-
twie. Po jej zakończeniu był zatrudniony jako wozak dla Spółdzielni „Suromin” z Tarnowa. Po 
jej rozwiązaniu 1 IX 1974 został zatrudniony jako strażak w mleczarni w Łososinie Górnej. Zm.  
11 XII 1988 i spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. [ZKRPiBWP NS, S 197/636]

SMAGA WŁADYSŁAW, ur. 4 I 1915, Biczyce Górne, pow. nowosądecki, s. Jana i Pelagii 
Hasior; strz., rolnik. Powołany do służby 23 III 1939 w 7 ks 1 psp. Z nastaniem wojny wyru-
szył na front do Tylicza. W czasie walk o Lwów, dostał się 20 IX do niewoli niem. Podczas 
konwojowania jeńców do stalagu zbiegł i powrócił do domu. Aresztowany w 1943 pod za-
rzutem współpracy z partyzantką, został osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po niespełna 
3-miesięcznym pobycie w nim, zwolniono go z powodu braku dowodów winy i wieziono do 
przymusowych prac w Rzeszy. W czasie tego transportu zbiegł i ukrywał się do końca wojny. 
[ZKRPiBWP NS, S 898]

SMAJDA FRANCISZEK, ur. 8 VIII 1907, Szczawa, pow. limanowski, s. Stanisława i Ka-
tarzyny Mikołajczyk; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 III 1929 do służby wojskowej, 
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którą zakończył 27 IX 1930. Po przejściu do rez. pracował w firmie „Saturn” przy produkcji 
drzewnej w Kamienicy. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym 
wyruszył na front do Wieliczki. W czasie okupacji należał do AK w swojej miejscowości. Po 
jej zakończeniu był pracownikiem Nadleśnictwa w Kamienicy. Pochowany na cmentarzu  
w Kamienicy. [ZKRPiBWP NS, S 1126/905]

SMAJDA JÓZEF, ur. 7 IX 1911, Szczawa, pow. limanowski, s. Stanisława i Katarzyny 
Mikołajczyk; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył na 
front. W czasie walk poległ w Dolinie k. Stryja. [MP nr 73/47]

SMAJDOR FRANCISZEK, ur. 9 II 1912, Kłodne, pow. limanowski, s. Jana i Marii Wój-
cik; strz. rez., robotnik. Ukończył 2 klasy szkoły powszechnej, po czym służył u zamożnych 
gospodarzy. W 1930 zawarł zw. małż. i zam. w Przydonicy. Powołany w III 1935 do służby 
wojskowej w 1 ks 1 psp, którą zakończył już 12 VII 1935 na wniosek komisji lekarskiej. Od 
1938 był robotnikiem w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowy Dróg Węzła Rożnowskiego 
w Zbyszycach. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się koło Stanisławowa do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Płaszów 
(barak 14), gdzie w czasie próby ucieczki został postrzelony w rękę, po czym w XII 1939, 
jako rolnik został zwolniony do domu. W czasie okupacji oraz w pierwszych latach powojen-
nych był rolnikiem. W 1956 został pracownikiem nowosądeckiego Rejonu Eksploatacji Dróg 
Publicznych, skąd w 1969 odszedł na emeryturę. Zm. 20 III 1998 i spoczywa na cmentarzu  
w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, S 1130/1154]

SMAJDOR FRANCISZEK, pochodził z Marcinkowic, pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Innych danych brak. [Relacja 
Mieczysława Gościeja]

SMARDZ FRANCISZEK, ur. 5 X 1908, Bielanka, pow. nowotarski, s. Stanisława i Bro-
nisławy Bielańskiej; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoly powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1931 do służby wojskowej 
(prawdopodobnie w b. KOP), którą zakończył w III 1933. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Swój udział w wojnie 
zakończył w Lasach Janowskich, skąd po kapitulacji powrócił do domu 8 X. Pochowany na 
cmentarzu w Bielance. [ZKRPiBWP NS, S 819/287]

SMOLEŃ ANTONI, strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Poległ podczas walk pod Tylmanową 4 IX 1939. 
[Ksp, ŻW, , t. 1/1, s. 376]

SMOLEŃ JÓZEF, ur. 13 IV 1907, Męcina, pow. limanowski, s. Wojciecha i Anny Gawlik; 
kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1929 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą 
zakończył 18 IX 1930. Po przejściu do rez., powołany na ćwiczenia wojskowe, które trwały od  
4 VII do 18 VIII 1933. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front 
do Tylmanowej. Swój udział w wojnie 1939 zakończył pod Krosnem, gdzie 10 IX po rozbiciu 
oddziału, dowództwo pozostawiło walczącym wolną rękę, co do ich dalszych losów. Wobec 
braku perspektyw na kontynuowanie walki, 20 IX powrócił do domu. Tak w okresie okupacji, 
jak i w pierwszych latach powojennych zajmował się rolnictwem. Od III 1950 był strażni-
kiem, a następnie robotnikiem w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych. Tam też w 1966  
w czasie pracy miał groźny wypadek, w wyniku czego przeszedł na rentę inwalidzką. Zm.  
19 II 1991 i spoczywa na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, S 204/705]

SMOLEŃ JÓZEF, ur. 24 III 1909, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Jana i Reginy Smoleń; 
strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej wynajmował się do pracy u zamożnych 
gospodarzy. Powołany 13 III 1930 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd po okresie 
wstępnym przekazano go do b. KOP. 15 III 1932 przeszedł do rez. Kilka miesięcy później 
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zawarł zw. małż., utrzymywał rodzinę z pracy na roli. Zmob. 28 VIII 1939 do 3 k. bON „Li-
manowa”, z którą wyruszył na front do Tylmanowej. W czasie walk pod Sądową Wisznią była 
krwawa walka. Szliśmy na szturm w czasie którego wycofaliśmy Niemców do 5 km do tyłu. Wtem 
nieprzyjaciel najechał na naszą jednostkę czołgami i ją rozbił. Po tym wydarzeniu pozostałych 
przy życiu żołnierzy wcielono do innej jednostki. Wraz z nim został okrążony pod Rawą Ru-
ską i 15 IX dostał się do niewoli niem. Przeprowadzony do Gorlic, a następnie Tarnowa, skąd  
30 IX zbiegł i powrócił do domu. Zabrany w 1940 do przymusowych prac na kolei, którą kon-
tynuował również w okresie powojennym. Przez kilka kadencji był radnym PRN w Limano-
wej. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotą odznaką „Za Zasługi 
dla Miasta Limanowa”. Zm. 31 VIII 1989 i spoczywa na cmentarzu w Pisarzowej. [ZKRPiBWP 
NS, S 956/621]

SMOLEŃ TOMASZ, ur. 8 I 1911, Nowy Sącz, s. Pawła i Marii Ziobrowskiej; strz. rez., 
stolarz. Po szkole powszechnej uczył się stolarstwa w prywatnym zakładzie. Powołany 16 IX 
1933 do służby wojskowej w 6 ks 1 psp, którą zakończył 1 IV 1935. Pół miesiąca później roz-
począł pracę w swoim zawodzie na PKP. Zmob. 25 VIII 1939 do ks w macierzystym pułku,  
z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod Brzuchowicami, skąd po złoże-
niu broni powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w kolejnictwie. Po jej zakończeniu 
złożył egzamin magazyniera handlowego, na którym to stanowisku przepracował do 9 I 1971, 
po czym odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
26 XI 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 767/256]

SMOLEŃ TOMASZ, zam. w Męcinie, pow. limanowski; strz. Prawdopodobnie żołn. 
służby czynnej w 1 psp, który zachorował przed 30 VIII 1939 i został umieszczony w gorlickim 
szpitalu. Ewakuowany wraz z innymi przez wojsko 6 IX w kierunku wschodnim. Innych da-
nych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 9]

SMOLEŃ WIESŁAW, pochodził z Krynicy, pow. nowosądecki; strz. Zmob. 24 VIII 1939 
do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę w składzie 3 k. „Krynica”. Jego 
dalsze losy są nieznane. [S. Csorich, Kierunek..., s. 4]

SMOROŃ ANTONI, ur. 15 IV 1908, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Tu-
rek, kawaler; strz. rez., robotnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1930-1931 w 1 psp. Zmob. 
w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. W czasie walk w okolicach 
Lwowa, dostał się do niewoli sow., po czym był wywieziony do obozu w głąb ZSRR. Powołany 
7 VIII 1943 przez komendę wojskową do armii i wcielony do polskiej 2 DP. Wraz z nią walczył 
od Puław przez Warkę, Warszawę, Złotów, po Wał Pomorski. Po zdemobilizowaniu 10 XII 
1945 powrócił do domu. Odzn. sow. medalami: „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej”, „Za wyzwolenie Warszawy”. Zm. 10 XII 1945 i spoczywa na cmentarzu 
w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, S 210/227]

SMOROŃ JAN, ur. 30 III 1910, Olszana, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Katarzyny 
Smoroń; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 4 X 1933 do służby wojskowej w 8 ks 4 psp w Cieszynie, którą za-
kończył 15 II 1935. Pół później zawarł zw. małż. i zamieszkał w Jadamwoli. Zawezwany w VII 
1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których wybuchła wojna. W czasie walk pod Bort-
nikami, został ranny od kuli karabinowej w lewą dłoń, a drugi wypadek miałem za Bortnikami, 
kiedy bomba uderzyła w wóz taborowy, który się wywrócił na mnie i połamał mi kości. W takim 
też stanie dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, skąd zbiegł 
i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 25 VIII 1984 i spoczywa na 
cmentarzu w Czarnym Potoku. [ZKRPiBWP NS, S 213/320; Książeczka wojskowa nr C 0762593]

SMOTER FRANCISZEK, pochodził z Marcinkowic, pow. nowosądecki; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Innych 
danych brak.
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SMOTER JAKUB, ur. 20 VII 1911, Rupniów, pow. limanowski, s. Jakuba i Marii 
Wilczek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 IX 1932 do służby wojskowej 2 ks  
2 psp w Sanoku, skąd po okresie wstępnym został przekazany do 1 kckm 2 b. KOP „Be-
reźne”. Stamtąd też 17 IX 1934 odszedł do rez. W 1938 zawarł zw. małż. z Rozalią Juhnak. 
Zmob. 26 VIII 1939 do 4 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie walk pod Gródkiem 
Jagiellońskim jego k. została rozbita, a on wraz z innymi żołnierzami przeszedł pod rozkazy 
gen. Sosnkowskiego. Podczas bitwy o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Krakowiec k. Lwowa, skąd 3 X zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji 
pracował na roli. Po jej zakończeniu był zatrudniony w tymbarskim Tartaku Państwowym. 
Od 1952 został pracownikiem Krakowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego w Krako-
wie. Stamtąd też w 1977 przeszedł na emeryturę. Odzn. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką 
„Zasłużony dla Budownictwa”. Zm. 13 III 1989 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. 
[ZKRPiBWP NS, S 1175/602]

SMOTER KAZIMIERZ, ur. 21 VIII 1913, Rupniów, pow. limanowski, s. Jakuba i Ma-
rii Wilczek; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzinie, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 14 III 1936 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd pół później 
przeniesiono go do k. administracyjnej na funkcję łącznika. Do rez. przeszedł 18 IX 1937. 
Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Tylicz. W cza-
sie późniejszych walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przeworsk, skąd został przewieziony do Katowic. Po ucieczce z tamtejszego obozu powrócił do 
domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” i odznaką „Zasłużony Pracownik 
Rolnictwa”. Zm. 27 XI 1977. [ZKRPiBWP NS, S 220/523]

SMOTER MARCIN, pochodził z Piekiełka, pow. Limanowa; strz. rez. Powołany w V 1939 
do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyru-
szył na front w okolice Grybowa. Podczas działań wojennych dostał się w Krakowcu do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie Kraków, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. W czasie okupacji był żołn. podziemia, pseud. „Gospodarz”. Innych danych brak. [Świadek 
Jakuba Gizy i Jana Kaima]

SMOTER STANISŁAW, ur. 1 V 1911 w Sowliny, pow. limanowski, s. Jana i Franciszki 
Dębskiej; kpr. rez. Po szkole powszechnej uczył się w Krakowie, a następnie pracował w fa-
bryce obuwia „Ada” w Krakowie. Powołany 18 III 1933 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył we IX 1934. Po przejściu do rez. pracował w rodzinnym gospodarstwie. Zmob. 1 IX 
1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. W czasie walk pod Krosnem dostał 
się 10 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, skąd zbiegł i zatrzymał 
się u rodziny. W 1942 został wywieziony do przymusowych prac w Rzeszy, z których zbiegł  
i ukrywał się do końca wojny. Po wojnie wstąpił 10 II 1945 do MO, gdzie służył do 6 VI 1946. 
Następnie pracował we własnym gospodarstwie rolnym, a potem w limanowskim Rejonie 
Dróg Publicznych. Stamtąd tez odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 23 V 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, S 1097/388]

SMRECZEK WOJCIECH, ur. 31 III 1913, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Urbana 
i Apolonii Faron; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 3 psp 
w Bielsku, którą zakończył we IX 1937. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. i nadal praco-
wał w rolnictwie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Tu 
przydzielono go do plutonu art. W czasie walk pod Rymanowem dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków, gdzie pracował przy drogach leśnych w Puszczy 
Niepołomickiej. Po zwolnieniu powrócił 6 XI 1939 do domu i nadal pracował na roli. 24 XII 
1944 podczas pacyfikacji wsi stracił ż., 2 dzieci oraz cały majątek. Przez całe życie trudnił się 



585

rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II 1995 i spoczywa 
na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, S 738/972; świadek Franciszka Gronia]

SOBCZYK ANDZEJ, zam. w Krościenku n. Dunajcem, pow. nowotarski; strz (?). We IX 
1939 żołn. 1 psp. Innych danych brak. [Wspominany przez Walentego Janczego]

SOBCZYK WŁADYSŁAW, ur. 5 V 1914, Krynica, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii 
Myrny; strz., referent. Rodziców swoich nie pamiętał, bowiem ojciec zginął w czasie I wojny 
światowej, a matka zm. w 1918 koło Przemyśla. Służbę wojskową odbywał w latach 1937-1938. 
Powołany wiosną 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp. Zmob. w VIII 1939 przez 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Jednak jego wojenna droga jest nieznana. W 1947 mieszkał w Inowrocła-
wiu. [SGM, Ns 98/47]

SOBECKI WOJCIECH, ur. 13 VII 1918, Nowy Sącz, s. Jana i Jadwigi Dumans; strz. Miał 
wykształcenie średnie. Jako harcerz pełnił służbę pomocniczą w 1 psp. 5 IX 1939 wraz z ko-
legami został przewieziony do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce sprawo-
wał służbę wartowniczą i patrolową. Ok. 15 IX, wykonując rozkaz, wyruszył wraz z wojskiem 
w kierunku granicy węgierskiej. Podczas przemarszu dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. 
Osadzony w obozie w Wołoczyskach, skąd jako młodociany został zwolniony, po czym po-
wrócił do domu. Tu wstąpił do Polskiej Organizacji Białego Orła „Resurectio”. Po jej rozbiciu 
wiosną 1940, ukrywał się. Po wojnie był prawnikiem spółdzielczości w Spółdzielni Inwalidów 
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Kwestionariusz]

SOCHACKI KAZIMIERZ, ur. 21 V 1910, zam. w Nowym Sączu, ul. Grodzka, kawaler; 
por. służby stałej. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty z 1934, po której w stopniu ppor. 
wcielony do 1 psp. We IX 1939 d-ca 1 ks w 1 psp, na czele której wyruszył na front. Poległ  
16 IX w czasie przemarszu wojsk w Gródku Jagiellońskim, prowadząc na koniu czoło kolum-
ny. [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 376; P1P, s. 114; Dz. Personalny M.S. Wojskowych nr 12, s. 212 i 220]

SOKOŁOWSKI, imię nieznane, kpr. We IX 1939 d-ca drużyny w plutonie pionierów  
1 psp. Innych danych brak. [Relacja Tomasza Chlebka]

SOKOŁOWSKI, imię nieznane, strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym 
wyruszył na front. Poległ 8 IX podczas walk pod Krosnem. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gor-
licki”, nr 25/2003]

SOLAK FRANCISZEK, ur. 8 I 1902, Tropie, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Dostał się 19 IX w Tłumaczu do 
niewoli sow. Zesłany do obozu w Krzywym Rogu, skąd zesłany do obozu NKWD Sieżełdorłag 
(obwód Komi RA), skąd po amnestii przesłany do obozu w Juży, skąd 4 IX 1941 trafił do for-
mującej się w Tatiszczewie Armii Polskiej. Przemierzył dalej jej szlak, jednak nie jest on zna-
ny. Poległ jako strz. kgosp w 13 Wileńskim Batalionie Strzelców 5 KDP 2 Korpusu Polskiego,  
12 V 1944 podczas walk o Monte Cassino i spoczywa na tamtejszym Polskim Cmentarzu Wo-
jennym (gr. 6-E-2). Odzn. Krzyżem Walecznych, pośmiertnie „Krzyżem Pamiątkowym Monte 
Cassino”, „The Italy Star”, „1939-1945 Star”, „Medalem Wojska”, „The War Medal 1939-1945”. 
[Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 367; baza danych polskiecmentarzewewloszech.eu/pl/; baza danych indeks represjonowanych]

SOŁTYS ANTONI, zam. w Kobylance, pow. gorlicki; kpr. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 
bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Gładyszowa. W czasie działań wojennych 18 IX 
przekroczył granicę węgierską. Innych danych brak.

SOŁTYS FRANCISZEK, pochodził z Białejwody, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front wraz z plutonem łączności. Jego dalsze losy są niezna-
ne. [Relacja Mariana Marchacza]

SOŁTYS MARIAN, ur. 5 II 1920, Kłodne, pow. limanowski, s. Franciszka i Franciszki 
Wójcik; strz., rolnik. Jako członek Związku Strzeleckiego, zmob. 25 IX 1939 do bON „Li-
manowa”, z którym wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem. Podczas walk 
na górze Marszałek k. Tylmanowej, stracił kontakt z macierzystą jednostką i na własną rękę 



586

wycofał się w kierunku wschodnim. Po drodze wcielony do napotkanej jednostki, w szere-
gach której walczył do czasu kapitulacji w Lasach Janowskich. Po dostaniu się do niewoli 
niem., osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie 
okupacji pracował w kamieniołomach klęczańskich. Po jej zakończeniu został zatrudniony 
w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd przeszedł do PZGS „SCh”, której był 
pracownikiem przez 21 lat. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 29 III 
1989. [ZKRPiBWP NS, S 259/597]

SOŁTYSIAK STANISŁAW, kpt. rez. We IX 1939 dowodził do 11 IX 3 k. „Krynica” bON 
„Nowy Sącz”. Innych danych brak.

SOMOGYI ROMAN, ur. 19 I 1906, Nowy Sącz, s. Władysława i Ludwiki Baugardt; por. 
służby stałej. Absolwent nowosądeckiego II Gimnazjum z 1926. Ppor. mianowany w 1933,  
a w 1937 por. Był oficerem kontraktowym. Do 1939 pełnił funkcję komendanta powiatowego 
WFiPW w Nowym Sączu. Z końcem VIII 1939 mianowany d-cą 1 k. „Nowy Sącz” w bON 
„Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk 18 IX pod Rzęsną Ruską 
przebił się z jedną z grup do Lwowa. Tam też ranny po kapitulacji miasta, dostał się 22 IX do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, skąd wiosną 1940 wywieziony przez NKWD do 
Charkowa i zamordowany. Spoczywa zbiorowych mogiłach na terenie podmiejskiego lasu Pia-
tichatki. [Ksp, PJWiI, t. 5, s. 339; P1P, s. 134; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 490; GNLK, s. 177-178]

SOPATA FRANCISZEK, ur. 27 XI 1906, Zalesie, pow. limanowski, s. Jana i Zofii; kpr.
rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1929 w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Limano-
wa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk ranny, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków-Dąbie, skąd zbiegł i powrócił do domu. Tu w VI 1941 wstąpił 
do BCh, gdzie służył pod pseud. „Sosna”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w 1975 
i spoczywa na cmentarzu w Zalesiu. [ZKRPiBWP NS, S 265/354]

SOPATA JÓZEF, ur. 3 II 1912, Łącko, pow. nowosądecki, s. Jana i Józefy Faron; strz. 
rez., dróżnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
17 IX 1936. Zmob. 1 IX 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 1 ks, z którą wyruszył 
na front. W czasie walk pod Birczą ranny w lewą rękę, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Sanok, a następnie Gorlice, skąd zbiegł i powrócił do domu. Tu znalazł 
pracę przy robotach drogowych. W czasie wykonywania swoich zajęć w Kadczy, został 14 II 
1940 aresztowany za ucieczkę z obozu i wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr 
jeńca 62590). Po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wysłany do przymuso-
wych prac rolnych u Gustawa Gauza w Bandorf. Ponieważ szerzyły się ucieczki od bauerów, 
Niemcy wszystkich robotników wywieźli do koncentracyjnych lagrów. Osadzony 12 XII 1943 
w Kommando KL Dachau w Weilheim, a następnie od 15 I 1944 przeniesiony do głównego 
obozu KL Dachau. Wolność odzyskał 29 IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. 
Po powrocie do kraju został robotnikiem-dróżnikiem w nowosądeckim Rejonie Dróg Publicz-
nych, skąd 3 II 1978 odszedł na emeryturę. Zm. 6 XI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Jazow-
sku. [ZKRPiBWP NS, S 272/740]

SOPATA JÓZEF, ur. 9 II 1908, Zasadne, pow. limanowski, s. Piotra i Marii Mrozek; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. W wieku 19 lat zawarł zw. małż. i wspólnie z ż. prowadzili jej gospodarstwo. 
Jednak po 2 latach ż. zm., po czym wrócił do rodziców i pracował w tartaku w Kamienicy. 
Powołany 8 III 1930 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, skąd przeniesiono go do b. KOP. 
Do rez. przeszedł 24 III 1932, po czym wrócił do pracy w tartaku. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie walk pod Gdo-
wem 6 IX dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł 
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i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował nadal w tartaku, skąd jednak po 2 latach 
odszedł do rolnictwa. W 1943 wstąpił do AK placówka w Słopnicach (kryptonim „Kuźnia”), 
przybierając pseud. „Żbik”. Zm. 23 I 1993. [ZKRPiBWP NS, S 270/936; Książeczka wojskowa nr 045374]

SOPATA STANISŁAW, zam. w Czerńcu, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołn.  
1 psp. Innych danych brak.

SOWA HENRYK, ur. w 1905, zam. w Marcinkowicach, pow. nowosądecki; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych był 
ranny. W okresie od 29 IX do 2 X 1939 przebywał w szpitalu wojskowym nr 12 w Jarosławiu. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 274]

SOWA KAROL, ur. 13 IX 1916, Morawska Ostrawa, (Czechy), s. Piotra i Wiktorii; strz., 
kolejarz. Ukończył szkołę podstawowa w Jaworzynie. W 1937 osiadł w Marcinkowicach i pod-
jął pracę w PKP. Powołany 4 III 1939 do służby wojskowej w 6 ks, skąd 10 V przeniesiono go 
do plutonu łączności, do obsługi aparatów telefonicznych. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył 
na front. W czasie walk pod Lwowem dostał się 20 IX do niewoli niem., z której niebawem 
zbiegł. W 1941 wywieziono go do przymusowych robót w Rzeszy. Po wojnie pracował w Za-
kładach Eksploatacji Kruszywa w Marcinkowicach, skąd 31 I 1977 odszedł na emeryturę. Zm.  
28 I 2000 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, S 947/1295]

SOWA LEON, ur. 12 VII 1908, Sowliny, pow. limanowski, s. Michała i Marii Bielak; strz. 
rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany w IV 1933 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, którą zakończył 17 IX 1934. Po przej-
ściu do rez. wstąpił do ZMW „Wici” oraz do SL. Jako ich członek brał udział w strajkach chłop-
skich oraz w walkach z policją w Łapanowie i Kasince Małej. W 1935 zawarł zw. małż., miał 
3 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystego pułku i przekazany do 55 b. asystencyjnego,  
z którym wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk pod Zamościem, dostał się do nie-
woli niem. Po ucieczce z obozu przejściowego powrócił w X 1939 do domu. W V 1942 został 
zaprzysiężony przez Adama Mamaka do BCh, placówka w Sowlinach, podległa Wojciechowi 
Dębskiemu „Biczowi”. Pod pseud. „Żbik” brał udział w akcjach w Zalesiu (VIII 1944), w bitwie 
o Laskową Górę (XI 1944), unieruchomieniu tartaku w Sowlinach. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Był również członkiem Rady Nadzorczej w GS „SCh”. Zm. 27 XI 1977 i spoczywa 
na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, S 32/31]

SOWA STANISŁAW, ur. w 1914, Lipie, pow. nowosądecki, tam zam; strz. Żołn. w 3 ks  
1 psp, z którą wyruszył na front. Innych danych brak. [SGNS, P 304/38]

SOWA STANISŁAW, st. sierż. służby stałej. W chwili wybuchu wojny pracownik kance-
larii 1 psp. Innych danych brak. [P1P]

SOWA WŁADYSŁAW, ur. 10 VI 1922, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Feliksa i Gabrieli 
Sopel; strz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w gimnazjum ogólno-
kształcącym w Gorlicach, gdzie uzyskał w 1938 świadectwo dojrzałości. W VII 1939 był na 
obozie WFiPW w Cyganowicach k. Starego Sącza. Po jego zakończeniu ochotniczo wstąpił do 
bON „Gorlice”. Skierowano nas na granicę słowacką w rejon Gładyszowa, Małastowa, Wysokiej. 
Uzbrojeni w stare Manlichery i francuskie Lebele (z czasów wojny prusko-francuskiej) mieliśmy 
bronić dostępu do Gorlic. Pod wpływem przewagi wroga pod każdym względem, zmuszony 
był cofać się w walkach odwrotowych w kierunku wschodnim. Po okrążeniu pod Przemy-
ślem i pomyślnym z niego wydostaniu, powrócił do domu. Tu podjął pracę w kopalni nafty 
w Lipinkach, a później w Libuszy. Jeszcze w 1939 pchor. Jan Szpyrka po powrocie z Warszawy, 
wciągnął go do SZP, a później ZWZ. Współpraca jego piątki trwała do czasu aresztowania 
d-cy i wysłania go do KL Auschwitz. W tej sytuacji wstąpił do AK, biorąc udział w akcjach 
sabotażowych pod pseud. „Dunin”. Podczas jednej z nich w VIII 1943, przy rozbiciu zbiornika 
z ropą, został ciężko poparzony razem z Kazimierzem Wojnickim. Przypłacił to 10-tygodnio-
wym leczeniem. 20 III 1944 zawarł zw. małż. z łączniczką oddziału Krystyną Zygadło pseud. 
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„Kama”, a dzień później udał się do Tymbarku, aby dołączyć do oddziału partyzanckiego  
w Szyku. Tam też został d-cą 3 plutonu 9 k. 1 psp AK i awansował w XI 1944 do stopnia por. 
Po wojnie tworzył posterunek MO, gdzie przez krótki okres był funkcjonariuszem. Następnie 
uczył w szkole, kończąc jednocześnie liceum pedagogiczne. W 1947 wyjechał do Głogówka, 
gdzie pracował w Szkole Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego. Przeniesiony służbowo w 1955 do 
Liceum Pedagogicznego w Raciborzu, gdzie był nauczycielem. Odzn. dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych i trzykrotnie Medalem Wojska. [MT-ZA, sygn. AR/Berg.IV/5]

SPREJ MENDEL, ur. 2 VI 1908, Stara Wieś, zam. w Nowym Sączu, ul. Długosza 36, ż.; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał 
się do niewoli, z której powrócił do domu. Jego dalsze dzieje są nieznane. [APNS, Lista PCK]

SROCZYŃSKI JÓZEF, ur. 17 V 1911, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Wojciecha i Ur-
szuli Urygi; kpr. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 4 III 1934 do służby wojskowej w 3 kckm 1 psp, skąd po 6 mie-
siącach skierowano go do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. otrzymał przydział na 
z-cę d-cy drużyny w 8 ks. Do rez. przeszedł jako kpr. 7 IX 1935. Zawezwany rok później do 
macierzystego pułku, celem odbycia 6-tygodniowych ćwiczeń. Zmob. 24 VIII 1939 do 7 ks  
1 psp, skąd przekazano go do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa, 
jako d-ca drużyny. Podczas walk dostał się do 19 IX w Tomaszowie Lubelskim do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd po 3 dniach wywieziono go do stalagu 
VI F Bocholt, a następnie po 4 miesiącach przewieziony do stalagu VI A Hemer. Wolność 
odzyskał 3 III 1945. Po powrocie do kraju zawarł zw. małż. i pracował w rolnictwie. Następnie 
był dozorcą w spółdzielni. Zm. w 1981 i spoczywa na cmentarzu w Pisarzowej. [ZKRPiBWP NS, 
314/251; Ksiązeczka wojskowa nr C 0765821; świadek Tomasza Izworskiego]

SROKA ADAM, ur. w 1901, Słopnice, pow. limanowski, tam zam., s. Katarzyny; strz. 
rez. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front. W czasie działań 
wojennych, prawdopodobnie pod Tylmanową, został ranny. Umieszczony w nowosądeckim 
szpitalu, skąd przeniesiono go do Gorlic, a 6 IX do Jasła. Jeszcze tego samego dnia został ewa-
kuowany dalej w kierunku wschodnim. [APK, PCK 19 Lista..., szpital Jasło, poz. 23]

SROKA IGNACY, ur. 28 V 1908, Rdzawka, pow. limanowski, s. Mikołaja; strz. rez., rol-
nik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, którą ukończył 
we IX 1931. Zmob. 5 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Swój udział 
w wojnie zakończył pod Rawą Ruską, skąd po rozwiązaniu jednostki powrócił do domu. Zm. 
w VII 1988. [ZKRPiBWP NS, S 1210/616]

SROKA IZRAEL, dr ppor., lekarz. We IX 1939 był lekarzem 3 b. 1 psp. Brał udział  
w bitwie pod Birczą. Jego dalsze losy są nieznane. [P1P, s. 103, 115]

SROMEK BOLESŁAW, ur. w 1914; strz. rez. Zmob. w VIII 1938 do 1 psp. Innych danych 
brak. [SGNS, Zg 55/47]

SROMEK JAN, ur. 4 X 1912, Witowice Dolne, pow. nowosądecki, tam zam; strz. (?) rez., 
rolnik. Zmob. 30 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front 
do Wieliczki. W czasie walk dostał się w Mościskach do niewoli niem. Osadzony w stalagu, 
skąd po zwolnieniu wysłany do przymusowych prac. Przy wyzwalaniu miejscowości przez 
wojska sow., poległ 28 III 1945 ranny odłamkiem granatu w brzuch. Spoczywa na miejscowym 
cmentarzu. [SGNS, Zg 8/47]

STABACH FRANCISZEK, ur. 6 XII 1915, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Franciszka i Marii 
Migatulskiej; strz., prac. umysłowy. Powołany do służby III 1939 w 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Swój udział w wojnie zakończył w Jaworniku Ruskim, skąd po rozbiciu oddziału, 
powrócił 28 IX do domu. W czasie okupacji zajmował się rolnictwem. Po jej zakończeniu jako 
żołn. KBW, walczył z oddziałami UPA. W 1948 zawarł zw. małż. W związku z wykonywaną 
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pracą, przeniósł się w 1951 do Brzozowa, a 4 lata później do Ustrzyk Dolnych. W 1959 po-
wrócił do Gorlic. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zm. 16 II 1987 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, S 835/482; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli, t. 7, poz. 109]

STABACH JÓZEF, ur. 20 II 1914, Szymbark, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Antoniny Wąs; 
strz. rez., stolarz. 8 IX 1937 zawarł zw. małż. z Józefą Wszołek. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Brał udział w bitwie pod Krościenkiem i Samborem. 
Innych danych brak. [SPGorlice, Ns 135/56; tamże, Lhip 2674/37]

STABACH ROMAN, ur. 12 VII 1912, Gorlice, s. Michała i Apoloni Mikrut; st. strz. rez., 
palacz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Od 1931 był zatrudniony w zakładzie budowlanym Władysława Bednarza. 
Powołany 15 III 1934 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, którą zakoń-
czył we IX 1935. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front na Magurę 
Małastowską. Pierwsze potyczki z Niemcami miałem na Magurze. Wysadziliśmy w tamtejszych 
okolicach most, skąd Niemcy odparli nas. I cofaliśmy się do Krosna. Tam Niemcy nas zaatakowali 
i rozbili. Na własną rękę szedłem do Lwowa. Tam tworzono z wszystkich rozbitków oddziały, 
które brały udział w obronie miasta. Ja walczyłem na odcinku w kierunku Brodów. O godzinie 
pierwszej w nocy rozbili nas Rosjanie i następnie trzymali nas dwa tygodnie, aż do ukończenia 
działań wojennych. Potem rozeszliśmy się. W czasie okupacji pracował w rolnictwie, a następ-
nie w 1942 zawarł zw. małż. z Janiną Białobok. 22 VII 1944 podjął pracę jako palacz w ko-
palni „Magdalena” w Gorlicach. Od 1945 był zatrudniony w Zakładach Drzewnych „Forest” 
w Gorlicach, skąd w 1977 odszedł na emeryturę. Zm. 25 I 1996 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, S 923/1024; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 537]

STABACH ZBIGNIEW, ur. 1 VI 1922, Gorlice, s. Józefa i Marii Augustyn; strz., tokarz-
-frezer. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynował naukę w szkole zawodowej, pracując 
w fabryce Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, jako uczeń tokarski. Zmob.  
w VIII 1939 do bON Gorlice na stanowisko obserwatora. Swój udział w działaniach wojen-
nych zakończył koło Lwowa, po czym wrócił do domu. Pracował na poprzednim stanowisku 
do końca okupacji. Z chwilą wkroczenia wojsk sow. do Gorlic, został delegowany przez zakład 
do przywiezienia rozmontowanych przez Niemców maszyn, zmagazynowanych w Stróżnej. 
Następnie po uzbrojeniu wcielono go do służby ochrony zakładu i okolicy. W 1946 po zdaniu 
egzaminów, został czeladnikiem, a następnie mistrzem w zawodzie tokarz-frezer. Ze względu 
na stan zdrowia, przeszedł do pracy w magazynie, na stanowisko kierownika. Był ż. i miał  
2 dzieci. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz „Medalem 40-lecia 
Polski Ludowej”. [ZKRPiBWP Gorlice, s 15]

STACH JAN, ur. 18 II 1913, Kamionka Mała, pow. limanowski, s. Jakuba i Małgorzaty, zam. 
w Strzeszycach, pow. limanowski; st. strz., robotnik. Służbę wojskową pełnił od 16 III 1935 w 1 ks 
1 psp, do 25 IX 1936. Zmob. 10 VIII 1939 do 7 ks 1 psp i mianowany z-cą d-cy drużyny, z którym 
wyruszył na front do Krynicy. W czasie walk pod Lwowem dostał się 20 IX do niewoli niem., 
z której niebawem zbiegł. Zatrzymany w 1941 przez Niemców w czasie łapanki i wywieziony  
1 V 1942 do przymusowych prac w m. Weiche. Do kraju powrócił w III 1945. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 30 I 1998. [ZKRPiBWP NS, S 325/1157; Książeczka wojskowa nr 764601]

STACH WŁADYSŁAW, pochodził z Laskowej, pow. limanowski; strz. rez. We IX 1939 
żołn. 3 ks 1 psp. Po wojnie mieszkał w Krosnej. Innych danych brak. [Świadek Michała Sądla]

STACH WOJCIECH, zam. w Kamionce Małej, pow. limanowski; strz. rez. Zmob. 24 VIII 
1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie walk o Lwów dostał się do niewoli 
niem., z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. Innych danych brak. [Świadek Antoniego 
Matrasa i Michała Sądla]

STACHNIK MARIAN, ur. 25 IX 1885, Pagorzyna, pow. gorlicki, tam zam., s. Macieja  
i Agaty Krugowskiej, ż. od 16 X 1911 z Katarzyną Knapik; rolnik. W VIII 1939 wzięty wraz  
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z własnym koniem i furmanką jako cywilny podwód do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. W czasie działań wojennych zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach  
z 25 V 1960 uznany za zmarłego z dniem 31 XII 1946. [SPGorlice, Ns 259/59]

STACHOŃ WŁADYSŁAW, ur. 21 VI 1914, Czarny Potok, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Zofii Potoniec; strz., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1939 do służby wojskowej w plu-
tonie ppanc 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front pod 
Krynicę. W czasie walk po rozbiciu oddziału pod Drohobyczem przekroczył granicę węgier-
ską. Internowany w obozie Komárom i zatrudniony przy pracach rolnych. Z powodu choroby 
wywieziony 8 IX 1941 do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, gdzie znowu zachorował, tym 
razem na czerwonkę. Po 6-tygodniowym pobycie w obozie, został przewieziony do Krakowa, 
skąd powrócił do domu. Przez cały okres okupacji, a także w latach późniejszych, trudnił się 
rolnictwem. W 1944 zawarł zw. małż. i zamieszkał w Łukowicy. Zm. 4 I 2000 i spoczywa na 
cmentarzu w Łukowicy. [ZKRPiBWP NS, S 329/1300]

STACHURA ANTONI, ur. 13 VI 1909, Lipnica Mała, pow. nowotarski, s. Ignacego  
i Pauliny Barudziak; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1930-1932 w 1 b. 1 psp. Zmob. 
w VIII 1939 do macierzystego pułku i skierowany do obrony przeciwlotniczej miasta. Podczas 
wydarzeń dostał się w Stanisławowie do niewoli sow. Przekazany 15 XII 1939 stronie niem.  
w ramach wymiany jeńców i osadzony w stalagu XIII A Sulzbach (nr jeńca 25252). Po zwol-
nieniu z obozu 17 IV 1940 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziono go do przy-
musowych prac. W czasie ich wykonywania zachorował i był hospitalizowany. Uznany przez 
komisję lekarską za niezdolnego do dalszej pracy, powrócił do domu, gdzie zawarł zw. małż. 
Tu nadal się leczył, po czym pracował we własnym gospodarstwie. Aresztowany w 1944 przez 
władze słowackie za odmowę służby w ich wojsku, po czym osadzono go w bratysławskim wię-
zieniu. Po zwolnieniu powrócił do domu i nadal pracował w rolnictwie. W wyniku wypadku  
w 1979 został inwalidą. Zm. w 1985 i spoczywa na cmentarzu w Lipnicy. [ZKRPiBWP NS, S 772/35]

STACHURSKI MICHAŁ, ur. 27 VI 1907, Ropa, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Agaty Mo-
tyki; kpr. rez., robotnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, po czym pracował  
u zamożnych gospodarzy, a następnie w tartaku we Florynce. Powołany w IV 1931 do służ-
by wojskowej w 6 psp w Samborze, którą zakończył we IX 1932. W czasie jej trwania ukoń-
czył szkołę podoficerską. Po przejściu do rez., pracował we floryneckim tartaku. Rok póź-
niej zawarł zw. małż., po czym wezwano go na ćwiczenia rez., w czasie którego uczestniczył  
w 6-tygodniowym kursie dowódców drużyn. Podobne przeszkolenie, tym razem 4-tygodnio-
we, odbywał w 1938 w 16 pp Tarnów. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnie-
nia Komisariatu Straży Granicznej w Ropie, placówka Izby. W czasie działań wojennych dostał 
się 24 IX w nieznanych okolicznościach w Woli Zaderewackiej, do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd 2 dni później zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pra-
cował jako robotnik rolny. Po jej zakończeniu był zatrudniony w tartaku w Uściu Gorlickim, 
a od 1957 został robotnikiem w kamieniołomach w Łosiu. Stamtąd też ze względu na stan 
zdrowia przeszedł w 1969 na rentę inwalidzką. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” 
oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 25 IX 1984 i spoczywa na cmentarzu w Ropie. [ZKRPiBWP 
NS, S 906/381; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie 1973-86, t. 1, poz. 108]

STAFIŃSKI ANTONI, ur. 28 I 1915, Barcice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Marii; 
strz. Zmob. 15 VIII 1939 r do 1 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front. Przebieg jego 
wojennej drogi jest nieznany. Zm. 27 V 1983 i spoczywa na cmentarzu w Barcicach. [Relacja 
Eugeniusza Szewczyka]

STALACH FRANCISZEK, ur. 6 XII 1915, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Franciszka i Ma-
rii Migatulskiej; strz., pracownik umysłowy. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, 
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pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp. Z nasta-
niem wojny wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk w Jaworniku Ruskim jego oddział 
został rozbity, po czym on powrócił do domu. W 1941 został zabrany do przymusowych prac  
w Rzeszy skąd zbiegł. Za niespełna rok dobrowolnie powrócił do Niemiec i został zatrudniony 
w berlińskiej fabryce AEG. Tam też na przełomie 1943-1944 został aresztowany i osadzony  
w obozie Grossborn k. Berlina. Po 6-miesięcznym pobycie ciężko zachorował na chorobę gło-
dową, po czym został z niego zwolniony i powrócił na uprzednie stanowisko pracy. Wolność 
odzyskał 25 IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk sow., po czym powrócił do kraju. Ze względu 
na wycieńczenie organizmu nie pracował i był do 1947 pod opieką rodziców. W 1948 został 
pracownikiem Powiatowej Inspekcji Specjalnej do Walki z Nadużyciami. Stamtąd też skie-
rowano go w VIII 1950 do Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Zabrzu, którą 
ukończył w VII 1951, skąd został asesorem w Praturze Powiatowej w Brzozowie, zaś następ-
nie pratorem w tejże jednostce. Przeniesiony 18 VII 1955 do prokuratury w Ustrzykach, skąd  
4 lata później, na własną prośbę został prokuratorem w Prokuraturze Powiatowej w Gorlicach. 
31 VII 1973 przeszedł na rentę inwalidzką. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi. [ZKRPiBWP, Koło 
Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 175]

STANEK JAN STANISŁAW, ur. 13 XI 1909, Jamnica, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Agnieszki Słaby; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 16 lat rozpoczął pracę w tartaku 
w Zawadzie. Powołany 9 IV 1930 do służby wojskowej w plutonie sap. 1 psp, którą zakończył  
25 IX 1931. Po przejściu do rez. podjął pracę w nowosądeckiej Parowozowni Głównej PKP 
przy wydawaniu węgla. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu sap. 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk w Lasach Janowskich, dostał się  
17 IX do niewoli niem. Wraz z innymi jeńcami konwojowany pieszo przez Żółkiew do Grój-
ca, gdzie był osadzony w obozie przejściowym. Następnie przewieziono go do podobnej jed-
nostki w Krakowie-Płaszowie, skąd niebawem zbiegł i powrócił do domu. Tu rozpoczął pracę  
w kamieniołomie w Kamionce Wielkiej, a następnie w Barcicach. Od 1943 był zatrudniony 
przy rozbudowie Warsztatów Kolejowych w Nowym Sączu, a następnie w Tarnowie. W związ-
ku z sow. ofensywą został zabrany w 1944 z dotychczasowych prac i skierowany przez Niem-
ców do kopania okopów. Po okupacji od 17 VI 1945 był brygadzistą w Przedsiębiorstwie Robót 
Kolejowych nr 9, odbudowując mosty i tunele w Kamionce Wielkiej, Żegiestowie i Łupkowie. 
W latach 1957-1961 pracował jako kamieniarz przy budowie kościoła w Zawadzie. Następnie 
ponownie powrócił do PRK nr 9, gdzie był kamieniarzem. Stamtąd też w 1972 odszedł na 
rentę inwalidzką. Odzn. Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Zm. w II 1993 i spoczywa na 
cmentarzu w Nowym Sączu- Zawadzie. [ZKRPiBWP NS, S 838/947]

STANEK JAN, ur. 21 V 1921, Nowy Sącz, s. Piotra i Marii Fabry; strz., mechanik sa-
mochodowy. Po ukończeniu wykształcenia podstawowego, uczęszczał do szkoły zawodowej, 
praktykując w zakładzie elektromechanicznym Stefana Śledzia. Jako członek WFiPW został 
zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę. W czasie walk przekroczył 20 IX granicę węgierską. Osadzony w obozie dla internowa-
nych, skąd w I 1940 zbiegł i przez Jugosławię i Włochy przedostał się do Francji. Tu wstąpił do 
1 D Grenadierów, z którą brał udział w wojnie francusko-niem. W czasie walk został ranny, 
po czym przetransportowano go do Anglii. Po wyleczeniu, był instruktorem jazdy pojazdów 
mechanicznych w DPanc gen. S. Maczka. Wraz z nią brał udział w walkach w Normandii,  
a następnie na terenie Niemiec. Po zakończeniu wojny powrócił do Wielkiej Brytanii, skąd  
w VII 1946 przybył do kraju. Tu rozpoczął pracę w nowosądeckim PKS-ie. W 1953 przeszedł, 
jako kierowca do Miejskiej Komunikacji Samochodowej, a następnie był zatrudniony w fir-
mie przewozowej Michała Cyconia. Od 1964 pracował w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów. 
[ZKRPiBWP NS, Koło Miejskie, Komisja weryfikacyjna, t. 10]



592

STANEK PIOTR, ur. 27 VII 1911, Nowy Sącz, s. Józefa i Anny Wody; strz. rez., murarz. 
Po szkole powszechnej, praktykował w zawodzie murarskim. Powołany 1 XI 1931 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył 25 IX 1933. Po przejściu do rez. powoływany był na ćwi-
czenia wojskowe w 1935 i 1938. Podczas tych ostatnich brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z przydziałem do kgosp, po czym likwidował maga-
zyny mobilizacyjne. Po wykonaniu zadania, skierowany do ochrony pociągu ewakuacyjnego 
ze sprzętem wojskowym na trasie: Nowy Sącz–Stryj. Tam też dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w tamtejszym obozie przejściowym, a następnie w Przemyślu, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. Aresztowany w III 1940 za ucieczkę z obozu i wywieziony do stalagu V A Ludwigsburg, 
gdzie pracował przymusowo. Wolność odzyskał w czasie ofensywy amerykańskiej, po czym 
wstąpił do ich taborów, służąc w tej formacji przez 5 miesięcy. Do kraju powrócił 24 X 1945, 
gdzie pracował w swoim zawodzie na prywatnych budowach, a następnie w Nowosądeckim 
Kombinacie Budownictwa. Zm. 6 V 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu, kw. 18. [ZKRPiBWP NS, S 1016/540]

STANEK STANISŁAW, ur. 16 IV 1909, Mystków, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Ma-
rii Świerad; kpr. rez., kowal. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, kontynuował naukę 
w szkole zawodowej w kierunku kowalstwa. Powołany 5 III 1931 do służby wojskowej w 3 ks  
2 psp w Sanoku, którą zakończył w III 1933. Po przejściu do rez. otworzył własna kuźnię,  
a w 1936 zawarł zw. małż. Zmob. 25 VIII 1939 do 4 ks 1 psp na stanowisko podoficera gospo-
darczego, po czym wyruszył do miejsca koncentracji 2 b. w Łabowej. Wobec niebezpieczeństwa 
przerwania frontu w okolicach Mszany Dolnej, przemaszerował wraz z innymi do Marcinko-
wic, skąd koleją udał się na front do Limanowej. Stąd jednak w obawie przed oskrzydleniem 
wycofano się na Nowy Sącz, a następnie w kierunku wschodnim. W czasie działań wojennych, 
po rozbiciu oddziału pod Drohobyczem, przekroczył granicę węgierską i został internowany. 
W XII 1939 zbiegł z obozu, po czym powrócił do domu. W czasie okupacji pracował jako 
rolnik, a także kowal. 23 VI 1967 został zatrudniony w nowosądeckiej w Spółdzielni Inwali-
dów, skąd 31 X 1973 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 10 II 1992 i spoczywa na cmentarzu  
w Mystkowie. [ZKRPiBWP NS, S 1086/778]

STANISŁAWCZYK ZYGMUNT, ur. 16 IV 1916, Laskowa, pow. limanowski, s. Jana  
i Barbary Dudek; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę  
w Szkole Rolniczej w Łososinie Górnej, skąd odbywał praktykę ogrodniczą u Frecgego w Kra-
kowie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w plutonie kolarzy k. zwiadowców 1 psp, 
skąd oddelegowano go do prac przy budowie umocnień ziemnych na granicy ze Słowacją. 
Tam też rozpoczął swój żołnierski szlak. W czasie walk o Lwów dostał się 22 IX do niewoli 
sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym w drodze powrotnej został zatrzymany 
przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym Przemyśl. Następnie jako jeniec maszero-
wał przez Jarosław, Łańcut, Rzeszów, Przeworsk, do Tarnowa, gdzie przybył 1 X. Przy likwi-
dacji tego ostatniego 30 listopada, o godzinie szóstej rano, przy zbiórce do kawy było jeszcze 
ciemno. Wspiąłem się więc na drzewo, z drzewa na mur okraczając trzy kręgi drutu kolczastego, 
na którym rozdarłem sobie dłoń lewej ręki i skoczyłem na ulicę. Uciekałem za miasto, a krew mi 
ciekła. Na polach za Tarnowem słyszałem kilka strzałów i uciekłem w koryto Dunajca. Do domu  
w Laskowej przyszedłem 2 XII 1939. Przez całą okupację, a także w latach późniejszych, trudnił 
się rolnictwem. W 1945 zawarł zw. małż. w Kamionce Małej, gdzie zamieszkał u ż. Zm. 9 III 
2000 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Małej. [ZKRPiBWP NS, S 339/1299]

STANISZ FRANCISZEK, ur. 13 I 1900, Zabrzeż, pow. nowosądecki, s. Macieja i Katarzy-
ny Zbozień; strz. rez., młynarz. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany w 1919 do służby wojskowej w Krotoszynie, w czasie której brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł jesienią 1921, po czym w 1927 zawarł 
zw. małż. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku 
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Tylmanowej. W czasie walk dostał się w Przemyślu do niewoli niem. Konwojowany do obozu 
przejściowego, zbiegł, po czym 2 X 1939 powrócił do domu. Po wojnie pracował jako młynarz 
i tartacznik we własnym zakładzie rzemieślniczym w Zabrzeży do 1957. Zm. 22 X 1986 i spo-
czywa na cmentarzu w Zabrzeży. [ZKRPiBWP NS, S 1085/475]

STANISZ FRANCISZEK, ur. 17 XII 1905, Lipowa, pow. limanowski, s. Józefa i Agaty 
Biedroń; kpr. rez., rolnik. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na 
front w stronę Krościenka n. Dunajcem. Podczas patrolu na Wietrznicy k. Łącka, dostał się  
4 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu VIII B Lamsdorf, gdzie przebywał do końca wojny. 
Do kraju powrócił 28 XI 1945. Przez całe życie zajmował się rolnictwem. Zm. 8 XII 1980. 
[ZKRPiBWP NS, S 340/150]

STANISZ MARCIN, ur. 26 II 1912, Sowliny, pow. limanowski, s. Jana i Marii Zając,  
ż. Jadwiga; strz. rez., stolarz. Ukończył szkołę powszechną. Powołany w III 1934 do służby woj-
skowej w 7 ks 1 psp, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do kgosp na stanowisko pomocnika 
rusznikarza. Do rez. przeszedł 14 IX 1935. Za 2 lata zawezwany znów na 4-tygodniowe ćwi-
czenia, a następnie w X 1938 na kolejne ćwiczenia rez. do macierzystego pułku. W czasie tych 
ostatnich brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 12 VIII 1939 do kgosp 1 psp, której zadaniem 
było osłanianie taborów, które miały przejechać na Węgry. W dniu 12 września zostałem ranny 
w głowę i przewieziony do V Wojskowego Szpitala Okręgowego w Przemyślu. W szpitalu leżałem 
pod niewolą niemiecką do 8 XII 1939, po czym zostałem wywieziony do Magdeburga. Osadzony 
w stalagu XI A Altengrabon (nr jeńca 41093), a następnie ze względów zdrowotnych przewie-
ziony 15 II 1940 do stalagu XX A Thorn (Fort 13, k. 8), skąd 12 V 1940 na wniosek komisji 
lekarskiej został zwolniony, po czym powrócił do domu. W okresie powojennym nie pracował 
zawodowo z powodu inwalidztwa. [ZKRPiBWP NS, S 24/33; Książeczka wojskowa nr C 0767390; ZIW Nowy 
Sącz, Karta inwalidy Limanowa, nr 50]

STANUCH MIECZYSŁAW, ur. 29 VII 1901, Brzesko, s. Piotra i Petroneli, ż., miał  
3 dzieci; ppor. rez. W okresie międzywojennym pracował jako oficer kontraktowy w Powiato-
wym Zarządzie WFiPW. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, gdzie był 
d-cą plutonu, z którym wyruszył na front pod Hutę. Podczas działań wojennych przekroczył 
granicę węgierską. Internowany, skąd zbiegł i powrócił do domu. Tu rozpoczął w 1940 pracę  
w Baudienst, a po 1943 wstąpił do partyzantki, gdzie awansował do stopnia kpt. Innych danych 
brak. [APNS; Prokurator..., teczka 176; świadek Andrzeja Stefaniczka]

STARCZEWSKI JAN, ur. 25 IV 1910, Nowy Targ, s. Jana i Marii; plut. rez., rzeźbiarz. 
Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1934 w 3 psp w Bielsku. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. W czasie walk w Libuszy został lekko ranny. Swój udział w dzia-
łaniach wojennych zakończył 21 IX, przekraczając granicę rumuńską. Tu też przeszedł specja-
listyczne przeszkolenie dywersyjne, a następnie przez Turcję, doszedł do Libanu. Tu wstąpił 
do SBSK. Wraz z jednostką wyjechał do Palestyny, a następnie – po uprzednim przeszkoleniu 
– do Egiptu i Libii. Brał udział w walkach o Tobruk, El Ghazalę, Bardię i inne. Po 9-miesięcz-
nych walkach pustynnych powrócił do Egiptu, a później Palestyny. Tam też w wyniku reor-
ganizacji B, został przydzielony do 3 DSK i wraz z jednostką skierowany do Włoch. Brał udział 
w walkach o Monte Cassino, nad Chienti i o Ankonę. W XI 1944 podczas walk pod Monte 
Lechia (Apeniny), został ranny i umieszczony w szpitalu. Po 3-miesięcznej kuracji powrócił 
do jednostki, w której służył do demobilizacji w 1946, po czym wyjechał do Kanady. Tam 
pracował jako robotnik drogowy, a następnie rzeźbiarz. Do Polski powrócił w 1958 i został 
zatrudniony w zakładzie fotograficznym. W 1976 przeszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino”, oraz me-
dalami: „The War Medal 1939-1945”, „The Africa Star”, „The Italy Star”, „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”, a także „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. w II kwartale 2004 i spoczywa na cmen-
tarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, S 345/1546]
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STARCZEWSKI KAZIMIERZ, ur. 24 II 1921, Nowy Sącz, s. Józefa i Antoniny Grecho-
wicz; strz., handlowiec. Po szkole powszechnej im. Władysława Jagiełły, kontynuował naukę  
w II Gimnazjum w Nowym Sączu. W ostatnich dniach sierpnia 1939 na podstawie przeszko-
lenia, jakie odbyłem w szkolnym PW i WF otrzymałem kartę powołania i zostałem wcielony 
do pomocniczej służby wojskowej w 1 p.s.p. w Nowym Sączu. Dnia 2 września przewieziony 
zostałem do Brzeżan, gdzie między innymi pełniłem służbę wojskową. Po około dwutygodnio-
wym pobycie w Brzeżanach, skierowany zostałem do kolumny marszowej ubezpieczającej dużą 
formację taborów, posuwającą się w bliżej nieznanym mi kierunku i celu. Za miejscowością Pod-
hajce prawdopodobnie na linii Podhajce–Zaleszczyki zostałem rozbrojony przez jednostkę wojsk 
radzieckich, po czym puszczony wolno udałem się przez Stanisławów, a później Lwów, Sambor 
do Przemyśla. Tam czekałem na okazję przekroczenia granicy na Sanie i powrotu do rodzinnego 
domu w Nowym Sączu. Dnia 4 listopada po przekroczeniu granicy schwytany zostałem przez 
Niemców i przewieziony kolejowym transportem do obozu jenieckiego stalagu XI A Altengra-
bow (nr jeńca 379421), a następnie 6 XII 1939 do stalagu XX A Thorn. Po półrocznym pobycie 
(26 II 1940), został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziony do 
przymusowych prac w warsztatach kolejowych. Po zakończeniu wojny pracował w handlu. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” i odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 14. 
[ZKRPiBWP NS S 344/515]

STAROŃ WŁADYSŁAW, zam. w Gliniku Mariampolskim, pow. gorlicki; plut. W 1939 
d-ca plutonu w 1 k. bON „Gorlice”. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 428; relacja 
Adama Kudławca]

STARZYK JAN, ur. 14 V 1910, Rudy-Rysie, pow. brzeski, s. Józefa i Kunegundy Wło-
śniowskiej; strz. rez. Wychowywał go wuj, ponieważ jego rodzice pomarli w dzieciństwie. 
Dzięki niemu ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Potem pracował w garbarni w firmie
Brach. Powołany 16 III 1931 do służby wojskowej w 16 pp Tarnów, którą ukończył 15 IX 
1932. Po przejściu do rez. przyjechał do Nowego Sącza, gdzie pracował w Zarządzie Miejskim, 
jako robotnik, a następnie w Monopolu Spirytusowym. W 1935 zawarł zw. małż. W latach 
1936 i 1939 był powoływany na 4- i 6-tygodniowe ćwiczenia rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 ks  
1 psp i skierowany na górę Piorun, gdzie wznosił umocnienia polowe. W czasie walk został 
w Hołosku ranny w prawą rękę i trafił do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Kraków-Kobierzyn, skąd 12 XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował 
ponownie w Zarządzie Miejskim, a po jej zakończeniu w nowosądeckim Rejonie Eksploata-
cji Dróg Publicznych. Od 2 XI 1950 był zatrudniony w grybowskim Przedsiębiorstwie Ro-
bót Kolejowych nr 15, gdzie zdobył uprawnienia spawalnicze. Na emeryturę odszedł w 1974. 
Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 
1945”, a także „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 23 II 1987 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S ]349/154]

STARZYK WŁADYSŁAW, ur. 14 IV 1908, Rzepiennik Marciszewski, pow. tarnowski, 
s. Jakuba i Feliksy Smosny; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przeniósł się 
do Gorlic, gdzie pracował u kamieniarza Serwońskiego. Powołany 15 IV 1931 do służby woj-
skowej w 6 psp w Samborze, którą zakończył 13 IX 1932. Po przejściu do rez. był portierem  
w miejscowym gimnazjum. W 1937 zawarł zw. małż. i rozpoczął pracę w kopalnictwie naf-
towym w Gorlicach. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front 
do Małastowa. W czasie walk pod Sądową Wisznią, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Gorlice „Buciarnia”, skąd niebawem zbiegł i powrócił do domu w Ro-
picy Dolnej. Zarówno w okresie okupacji, jak i w latach późniejszych, pracował w kopalnic-
twie naftowym, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Zm. 13 I 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, S 1043/590; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 2, poz. 210]
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STASIANEK JAN, ur. 14 VIII 1908, Jamnica, pow. nowosądecki, zam. w Jelnej, s. Jakuba 
i Katarzyny Gieniec, ż.; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do drużyny łączności w kckm  
1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie walk poległ między 18 a 24 IX w Cieszanowie (pow. 
lubaczowski, woj. podkarpackie), (nr znaczka rozpozn. RKU-N. Sącz-240) i spoczywa mogile 
zbiorowej na tamtejszym cmentarzu. [SGNS, Zg 94/47; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 184]

STASZEK WOJCIECH, pochodził z Ochotnicy Górnej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się w Stanisławowie do nie-
woli sow. W XI 1939 w ramach wymiany jeńców, przekazany Niemcom i osadzony w stalagu  
IV A Hohnstein. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Dydy]

STASZEL JÓZEF, ur. 12 IX 1908, Ratułów, pow. nowotarski, s. Tomasza i Marii Staszec-
kiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. W dniu wybuchu wojny jako przeszkolony w ramach obrony cy-
wilnej zgłosiłem się do jednostki Wysowa–Spytkowice jako ochotnik. Oficer tej jednostki po prze-
czytaniu książeczki wojskowej kazał mi zameldować się w 1 p.s.p. W Nowym Sączu otrzymałem 
karabin i przewieźli nas samochodami do Ptaszkowej, skąd w walkach odwrotowych doszedłem 
po Lwów. Po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu w 1941 został zaprzysiężony przez Sta-
nisława Żeglenia ze Starego Bystrego do trójki gminnej Ciche, przyjmując pseud. „Ciupaga”. 
Współpracował z oddziałem Wojciecha Bolesława Duszy „Szaroty” z Odrowąża. Po likwidacji 
tego oddziału nawiązał kontakt z oddziałem Jana Stachury „Adama” w Niedźwiedziu, skąd 
został skierowany do Ochotnicy Górnej, do oddziału kpt. Juliana Zapały „Lamparta”. Jesienią 
1944 powrócił do Ratułowa i tu wstąpił do oddziału ppor. „Przyjadka”. W okresie 1950-1964 
był radnym GRN w swojej miejscowości. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Zm. 
21 VIII 1982 i spoczywa na cmentarzu w Ratułowie. [ZKRPiBWP NS, S 355/234]

STAWIARSKI JAN, ur. w 1905, zam. w Piwnicznej, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze, 
posterunek Piwniczna. Innych danych brak. [SPNS, Ns 518/55]

STAWIARZ FRANCISZEK, ur. 28 IX 1914, Słowikowa, pow. nowosądecki, s. Franciszka 
i Marii; kpr. rez., majster drogowy. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 7 IV 1936 do służby wojskowej w 2 kkm 5 psk Dębica, skąd 
2 IX skierowano go do szkoły podoficerskiej, skąd powrócił 28 III 1938 w stopniu st. strz. 
do swojej k. na stanowisko dowódcy drużyny km. Tam też 5 VIII został kpr. Do rez. prze-
szedł w XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Swój udział  
w wojnie zakończył pod Birczą, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 10 IV 1940 zo-
stał zaprzysiężony przez Jana Zięcinę „Wilka” do ZWZ, przybierając pseud. „Dąb”. W organi-
zacji był łącznikiem między d-cą placówki, a dowódcami w terenie, a także kolporterem prasy 
podziemnej. Uczestniczył także w obronie Jelnej przed pacyfikacją, oraz w zamachu na Karla 
Pischa, komendanta żandarmerii w Rożnowie. Po zakończeniu wojny był pracownikiem Re-
jonu Eksploatacji Dróg Publicznych w Nowym Sączu. Zm. 26 IV 1989. [ZKRPiBWP NS, S 367/598; 
Książeczka wojskowa nr 0759564]

STAWIARZ FRANCISZEK, ur. 30 III 1908, Kieżmark (Słowacja), zam. w Nowym Sączu, 
ul. Zdrojowa 39, ż., miał 1 dziecko; kpr. rez., cieśla. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk pod Libuszą został ran-
ny, po czym wszelki ślad po nim zaginął. [SPNS Ns 444/57; MP nr 140/47]

STAWSKA BARBARA. We IX 1939 sanitariuszka, która wyruszyła na front z 9 ks. [P1P, 
s. 115]

STEC JAKUB, ur. w 1885, Tuchów, pow. tarnowski. Wyświęcany na księdza w 1911; mjr, 
kapelan. W latach 1923-1925 wikariusz w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Naczelny 
kapelan parafii wojskowej św. Jerzego obejmującej powiaty: nowosądecki, nowotarski, gorlicki, 
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limanowski, jasielski i spisko-orawski. Kapelan 1 psp. Podczas walk przekroczył w nieznanych 
okolicznościach granicę węgierską. W czasie swojego internowania zajmował się sprawami 
duszpasterskimi przebywających tam Polaków. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju. Zm. 
w XII 1951 w Tuchowie i tam został pogrzebany. [ADT; Akta personalne, syg. PS VI/13; Księga ducho-
wieństwa parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu]

STEC JAN, ur. 19 VI 1916, Biała Niżna, pow. nowosądecki, s. Bernarda i Julii Radzik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej w Stróżach, kontynuował naukę w grybowskim gimna-
zjum koedukacyjnym, którego jednak nie ukończył, z powodu utraty pracy przez jego ojczyma  
w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP, na skutek redukcji zatrudnienia. To uniemoż-
liwiło zapłatę czesnego. W tej sytuacji zaciągnął się w 1934 do Junackiego Hufca Pracy, pracu-
jąc przy regulacji zrujnowanej powodzią rzeki Białej, na odcinku Grybów–Wilczyska. Po ich 
zakończeniu przeniesiony do Nowego Targu, gdzie wykonywał podobne prace na Dunajcu,  
a następnie w Nowym Korczynie na Nidzie. W 1936 brał udział w sypaniu kopca Piłsudskiego, 
a następnie uczestniczył w pracach archeologicznych przy kopcu Krakusa w Krakowie. Odde-
legowany w 1937 do Brześcia n. Bugiem na kurs łączności, a po jego ukończeniu, przydzielony 
do 4 Batalionu Telegraficznego w Brześciu n. Bugiem-Twierdzy, i tam pracował przy budo-
wie linii łączności Grójec–Karczew–Góra Kalwaria–Otwock–Mińsk Mazowiecki. W XII 1937 
przeniesiony do Warszawy, gdzie zatrudniono go w warsztatach szewskich i magazynie woj-
skowym. Z Junackiego Hufca Pracy dostał się w 1938 na kurs łączności PKP w Radomiu, skąd 
po jego ukończeniu przeniesiono go do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie 
i powierzono odcinek łączności: Kraków–Tunel. Następnie został kierownikiem podobnego 
odcinka na trasie Kraków–Dulowa. Powołany 21 III 1939 do służby wojskowej w kł 1 psp.  
Z nastaniem wojny wyruszył na front pod Krynicę. W czasie walk dostał się w Brzuchowicach 
k. Lwowa do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd miał być wywie-
ziony do stalagu. Podczas transportu jeńców zbiegł wraz z 3 kolegami, po czym powrócił do 
domu. W czasie okupacji pracował jako monter łączności w Stróżach, a od 1943 na odcinku 
Marcinkowice–Dobra–Limanowa. Po wojnie 2 II 1945 rozpoczął pracę w Limanowej, skąd po 
3 miesiącach powrócił do Stróż. Na skutek kłopotów zdrowotnych wysłano go na kurs świe-
tlicowych w Otwocku, po ukończeniu którego został kierownikiem miejscowej świetlicy ZZK. 
Jednak w 1950 powrócił ponownie do wcześniej wykonywanego zawodu jako telefonista PKP 
na stacji Stróże. Odzn. odznaką „Zasłużony w Rozwoju Sądecczyzny”. Zm. 8 II 1992 i spoczy-
wa na cmentarzu w Grybowie. [ZKRPiBWP NS, S 1212/771]

STECHURA ANTONI, ur. 13 VI 1909, Lipnica Mała, pow. nowotarski, s. Ignacego  
i Pauliny Barudziak; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1930-1931 w 1 psp. 
Po przejściu do rez. był powoływany w latach 1935, 1937 i 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. W czasie 
działań wojennych dostał się w nieznanych okolicznościach 18 IX do niewoli sow. W drodze 
wymiany jeńców przekazany 20 XII 1939 stronie niem. i osadzony w stalagu XIII A Nürnberg 
(nr jeńca 25252). Po zwolnieniu z obozu 17 IV 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilne-
go wywieziono go do przymusowych prac w Rzeszy. Zm. w 1985 i spoczywa na cmentarzu  
w Lipnicy. [ZKRPiBWP NS, S 772/373]

STEFANICZEK ANDRZEJ, ur. 18 X 1900, Wielki Szarysz (Słowacja), s. Józefa i Te-
kli; st. sierż. Ukończył szkołę powszechną. Wcielony w 1917 szeregi 20 pp armii austriackiej  
i wysłany na front włoski. W czasie toczonych tam walk został ranny, po czym jako inwalida, 
powrócił do kraju. Tu wstąpił do 1 psp. W czasie służby miał wypadek z bronią, co spowodo-
wało jego odejście w 1933 ze służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia. Po przejściu do 
rez. pracował kontraktowo z młodzieżą w Powiatowym Zarządzie WFiPW. Zmob. w VIII do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz” na stanowisko instruktora oraz szefa k., z którym wyru-
szył na front pod Hutę. Podczas działań wojennych dostał się koło Brzeżan do niewoli sow. 
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Zwolniony z niej na podstawie orzeczenia komisji wojskowej, po czym wrócił do Nowego 
Sącza. Tu wiosną 1940 rozpoczął pracę w Baudienst, jako majster, a następnie zarządca. W VII 
1944, gdy służba budowlana uległa rozformowaniu, z narażeniem własnego życia rozdawał 
junakom pozostałe jeszcze mundury i koce. Aresztowany 1 III 1945 i osadzony w nowosą-
deckim więzieniu. Wywieziony 3 miesiące później (6 VI) do Krakowa, skąd po zakończeniu 
dochodzenia prokuratorskiego został zwolniony 14 I 1946. Toczące się śledztwo nie wykazało 
przekroczenia swoich kompetencji, co potwierdzili podczas przesłuchań młodzi ludzie. Odzn. 
„Medalem 10-lecia Polski Ludowej”. [APNS, Prokurator..., teczka 176]

STEFAŃSKI LUDWIK, ur. 1 IV 1912, Biczyce, pow. nowosądecki, tam zam., s. Piotra  
i Ludwiki Smagi; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie 
walk w Łodzince k. Birczy, został ciężko ranny, przy dostarczaniu amunicji na pierwszą linię 
frontu, po czym zm. [SGNS, Zg 312/46; MP nr 101 z 4 X 1946, sygn. KB-4794; P1P, s. 102, 131]

STEFAŃSKI MICHAŁ, ur. 8 IX 1911, Barcice, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii 
Obrzud; kpr. pchor. rez., nauczyciel. Absolwent z 1933 Seminarium Nauczycielskiego w Sta-
rym Sączu. W okresie od 18 IX 1933 do 20 IV 1934 był słuchaczem Dywizyjnego Kursu Pod-
chorążych Rez. przy 4 psp w Cieszynie. Po jego ukończeniu powoływano go w latach 1935  
i 1938 na ćwiczenia do 1 psp. Po przejściu do rez. pracował z rodzicami jako rolnik. Od 15 IX 
1936 był nauczycielem w Jabłonce, Krościenku i Rabce-Zarytem. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do 156 rez. pp na stanowisko płatnika. Wraz z oddziałem wyjechał 2 IX eszelo-
nem na front do Krakowa, który po drodze był bombardowany m.in. w Stróżach. Do Wieliczki 
jednak nie dojechał, ponieważ zachorował na czerwonkę. Umieszczony w szpitalu polowym 
Kraków-Kobierzyn, a po jego ewakuacji znalazł się w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Tam też 
dostał się 6 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd  
17 XII 1939 został zwolniony i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w rolnictwie,  
a w okresie od 1 IV do 30 VI 1942 uczył w szkole w Łącku. Od 11 XI 1942 ukrywał się na 
terenie Barcic i Grybowa przed gestapowcami, poszukującymi go za dostarczanie żywności 
jeńcom sow. Aresztowany 12 I 1945 w domu ż. i osadzony w obozie „Stary Młyn” nad rzeką 
Białą w Grybowie, skąd podczas ewakuacji 16 I 1945 zbiegł w Stróżówce. Od 1 II 1945 był 
kierownikiem szkoły w Binczarowej, skąd 30 XI 1971 odszedł na emeryturę. Pochowany na 
cmentarzu w Binczarowej. [ZKRPiBWP NS, S 273/114; APNS; Prokurator..., teczka 177]

STEFCZYK, imię nieznane, zam. w Krynicy; strz., rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp 
i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Muszynie. Tam pełnił służbę 
patrolową na odcinku Wojkowa–Milik. Poległ 1 IX w rejonie Powroźnika, podczas porannego 
ataku oddziałów słowackich. [Relacja Franciszka Drozdy]

STELMACH PIOTR, ur. 12 V 1914, Cieniawa, pow. nowosądecki, s. Marcina i Franciszki 
Laskosz; st. strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. W wieku 17 lat został dróżnikiem kolejowym. Powołany 1 III 1938 do 
służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd po 3 miesiącach przeniesiono go do plutonu art. na 
stanowisko kan.-ładowacza. Na przełomie VII i VIII 1939 brał udział w manewrach na Wo-
łyniu, po czym wyruszył na front do Uścia Ruskiego. W czasie walk pod Jarosławiem jego 
oddział został rozbity. Z tą chwilą został włączony do nowo sformowanej k. przez kpt. Lu-
cjana Świerczewskiego, która wzięła udział w walce z czołgami. Do niewoli niem. dostał 
się 17 IX k. Janowa, po czym osadzono go w obozie przejściowym Przeworsk, a następnie 
Oświęcim. Stąd po 2-tygodniowym pobycie został wywieziony do stalagu IV A Elsterhorst 
(nr jeńca 7006). Następnie od 28 I 1941 przebywał w stalagu IV G Oschatz, a od 18 X 1942 
w stalagu IV B Hohnstein. Po zwolnieniu z obozu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowej pracy w fabryce w Freital. Tu odzyskał wolność w V 1945 
w czasię ofensywy sow., po czym powrócił w XI 1945 do kraju. Pracował w gospodarstwie, 
a następnie przy odbudowie tuneli w Kamionce i Żegiestowie. Od 1950 był zatrudniony 
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przy naprawie torów kolejowych. 10 lat później, wobec postępującej choroby, zwolnił się  
z dotychczasowego miejsca pracy i pracował we własnym gospodarstwie. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 25 III 1985 i spoczywa na cmentarzu w Ptaszko-
wej. [ZKRPiBWP NS, S 376/382; SPPpIIIRz, poz. 318]

STEMPKA STEFAN, ur. 19 VIII 1916, Nowy Sącz, s. Michała i Karoliny Zięby; strz., 
rzeźnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę zawodu rzeźnik-wędliniarz. 
W 1936 zawarł zw. małż. Powołany w III 1938 do służby wojskowej w 1 psp. Z nastaniem woj-
ny wyruszył na front. W czasie walk w Lasach Janowskich dostał się 20 IX do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Tarnów (mieszczącym się w Gimnazjum Pedagogicznym), 
skąd 25 IX zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w swoim zawodzie. Po woj-
nie wyjechał do Wałbrzycha i tam pracował w służbie wartowniczej, a następnie w zakładzie 
wędliniarskim, prowadząc go do 1949. Po powrocie do Nowego Sącza znalazł zatrudnienie  
w miejscowych ZNTK, skąd w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. 3 VI 1992 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 863/786]

STĘKAŁA WOJCIECH, ur. 18 IV 1912, Ciche, pow. nowotarski, s. Michała i Agnieszki 
Knapczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą zakończył we 
IX 1936. W 1939 zawarł zw. małż. Zmob. 17 VIII 1939 do 1 ks 1 psp i przydzielony na stano-
wisko obserwatora plutonu. Swój udział w wojnie zakończył w Podhajcach, skąd po złożeniu 
broni powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W 1943 został naczelni-
kiem OSP w Cichem, a w 1956 – prezesem Zarządu Wspólnoty Leśnej Ośmiu Wsi w Witowie. 
Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem „Za Wysługę Lat” (za 30-letnią służbę w OSP). 
[ZKRPiBWP NS, S 375/594]

STĘPKA, imię nieznane, strz. We IX 1939 żołn. placówki Straży Granicznej w Lelucho-
wie. W czasie słowackiego natarcia na ten obiekt, dostał się 1 IX do niewoli. Jego dalsze losy są 
nieznane. [Relacja Franciszka Wnęka]

STĘŻOWSKI JÓZEF, ur. 1 III 1914, Świniarsko, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny Po-
pardowskiej; plut. rez., robotnik. Ukończył szkołę powszechną. Od 1929 był robotnikiem  
w Państwowym Zarządzie Wodnym w Nowym Sączu. Powołany 3 IV 1937 do służby woj-
skowej, w czasie której ukończył szkołę podoficerską w Krakowie. Po przejściu do rez. 11 XI 
1938, został pracownikiem PKP w Oddziale Dróg i Mostów. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp  
i odkomenderowany do wzmocnienia Urzędu Celnego w Muszynie. Wojenny szlak rozpoczął 
w Powroźniku, kończąc go w Brzuchowicach k. Lwowa, gdzie 20 IX dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Łańcut, skąd 22 IX zbiegł i powrócił do domu. W czasie 
okupacji pracował w Zarządzie Dróg i Mostów, a od 1943 w nowosądeckiej Ubezpieczalni 
Społecznej, w charakterze woźnego. W 1953 przeszedł do Państwowego Przedsiębiorstwa 
Upowszechniania Prasy i Książki w Nowym Sączu, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Zm.  
13 I 1992 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Sączu-Helenie. [ZKRPiBWP NS, S 901/852]

STIRLIC ARON, pochodził z Limanowej; strz. Powołany do służby III 1939 w 7 ks 1 psp, 
w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front. Jego 
dalsze losy są nieznane. [Relacja Józefa Lorka z Chełmca]

STOCH EDWARD MARCIN, ur. 3 VI 1914, Siekierczyna, pow. limanowski, zam. w No-
wym Sączu, ul. Krakowska 48, s. Marcina i Karoliny Babicz, kawaler; ppor. rez., prawnik. Ab-
solwent II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu – matura 1934, a następnie 
Wydziału Prawa UJ (1939). Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do OZ 21 DPG w Brzeża-
nach, na stanowisko d-cy gimnazjalistów i członków WFiPW. Na rozkaz dowództwa 12 IX, wraz 
z podległymi mu żołnierzami rozpoczął przemarsz ku południowym granicom kraju. W trakcie 
jego trwania dostał się 19 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd 
na podstawie listy wywózkowej nr 35/4, poz. 27, został 16 IV 1940 przetransportowany przez 
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NKWD do Katynia i tam zamordowany. [Ksp, PJWiI, t. 5, s. 348; P1P, s. 133; J. Tucholski, Mord w Katyniu,  
s. 221; GNLK, s. 85]

STOCH STANISŁAW, ur. 31 III 1910, Zubsuche, pow. nowotarski, s. Michała i Marii Bo-
bak; strz. rez., stolarz. Służbę wojskową pełnił od 4 IV 1932 do 1 X 1933 w plutonie pionierów 
1 psp. Po przejściu do rez. był dwukrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe w 1937. Zmob. 
w VIII 1939 do plutonu pionierów w macierzystej jednostce, z którym wyruszył na front.  
W czasie działań wojennych dostał się 20 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie w Równem 
i skierowany do budowy drogi Nowogród Wołyński–Lwów. Po jej ukończeniu przekazany 
do budowy lotniska. W obliczu agresji Niemiec na ZSRR, wywieziony 27 VII 1941 do obo-
zu Starobielskiego. Wolność odzyskał 14 VIII 1941 na mocy porozumienia Sikorski-Majski.  
10 dni później wyjechał transportem do Tockoje, gdzie formowano 6 DP AP gen. W. Andersa. 
Po przybyciu na miejsce wcielony do ksap 18 pp. W 1942 wraz z 10 Samodzielną Kompanią 
Mostową wyjechał do Iranu. Brał udział w walkach o Monte Cassino i Ankonę. Po skreśleniu 
z listy ewidencji wojskowej 20 XII 1946, powrócił do kraju. Odzn. „Krzyżem Pamiątkowym 
Monte Cassino”, „1939-1945 Star”, „The Italy Star”, „Medalem Wojska”. Zm. w XI 1986 i spoczy-
wa na cmentarzu w Poroninie. [ZKRPiBWP NS, S 386/471; Jeńcy obozu lwowskiego, t. 12, s. 452]

STOPIAK FLORIAN, ur. 17 VI 1914, Lipnica Wielka, pow. nowotarski, s. Ignacego  
i Joanny Małkusiak; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1936-1938 w 2 psp  
w Sanoku. Po przejściu do rez., w III 1939 powołany został na 10-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe do 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie 
walk dostał się w Barwinku do niewoli niem., w wyniku rozbicia oddziału przez DPanc nie-
przyjaciela. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11611) i skierowany do 
pracy w kamieniołomach. Tam podczas pracy uległ wypadkowi (obcięcie 3 palców u lewej 
nogi). Umieszczony w szpitalu, skąd po 2-miesięcznym leczeniu powrócił do obozu, z którego  
w V 1940 został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po powrocie do domu, 1 X 1943 został 
powołany do służby w wojsku słowackim. Niespełna rok później nawiązał kontakt z oddziałem 
partyzanckim Milosa Vesela, do którego wstąpił. Brał udział w powstaniu słowackim, podczas 
którego był ranny w nogę. Po jego upadku, wraz z kolegami z oddziału wycofał się w góry, 
gdzie przebywał do II 1945. [ZKRPiBWP NS, S 741]

STOPKA KAMIL, ur. 23 VII 1912, Zakopane, s. Jana i Marianny Rybki; strz. rez., monter 
elektryczny. Służbę wojskową pełnił od 15 III 1931 do 15 IX 1932 w 2 psp w Sanoku. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, po czym jako sanitariusz wyruszył na front. Innych danych brak. [ZKR-
PiBWP NS, S 1109]

STORCH ANTONI OTTO, ur. 26 VIII 1909, Nowy Sącz, tam zam., ul. Gwardyjska 51,  
s. Antoniego i Karoliny Koch; plut. rez., rzeźnik-masarz. Służbę wojskową rozpoczął 15 IV 
1931 w 2 kckm 1 psp, skąd 1 VII tego skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukoń-
czeniu 15 XII 1931 w stopniu st. strz., a następnie kpr., objął stanowisko d-cy drużyny w ma-
cierzystej k. Do rez. przeszedł 13 IX 1932. Powołany 24 VIII 1936 na 27-dniowe ćwiczenia do 
macierzystej jednostki, podczas których awansował do stopnia plut. Powołany w IV 1939 do 
ON i skierowany 30 V 1939 na ćwiczenia rez., które ukończył 13 VI 1939. Zmob. 15 VIII 1939 
do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę, jako d-ca drużyny. 
Podczas walk dostał się 15 IX w Sądowej Wiszni do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym, skąd 10 dni później zbiegł i powrócił do domu. W latach 1940-1942 był zaangażo-
wany w potajemną dostawę mięsa i jego przetworów do nowosądeckiego getta. Zm. 8 IV 1967 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu-Gołąbkowicach. [Książeczka wojskowa nr 
62/1932; Książeczka wojskowa nr 0768243 seria C; relacja syna Edwarda]

STORCH JAN, ur. 25 II 1901, Nowy Sącz, s. Antoniego i Karoliny Koch; strz. rez. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1922-1924 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Jednak jego wrześniowy szlak jest nieznany. 
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Aresztowany w 1943 za ukrywanie mieszkańca Załubińcza (Nowy Sącz) pochodzenia żydow-
skiego i osadzony w nowosądeckim więzieniu, skąd przewieziono go do Tarnowa. Stamtąd 
wysłano go transportem z 26 VI 1943 do KL Auschwitz (nr obozowy 126821). Następnie prze-
niesiono go do KL Neuengamme, gdzie zm. 1 IX 1944; a o tym fakcie powiadomiono rodzinę 
w dniu następnym. [Ksp, t. 3, s. 1914; zaświadczenie z obozu Neuengamme; relacja Edwarda Storcha]

STORSAK WŁADYSŁAW, ur. w 1907, zam. w Krynicy, pow. nowosądecki; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk został ranny i umiesz-
czony w szpitalu wojskowym nr 12 Jarosław. Stąd też 25 IX został wywieziony do stalagu. 
Innych danych brak. [APK PCK19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 2191]

STOSUR JÓZEF, ur. 14 II 1908, Łososina Dolna, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Anny 
Jasicy; strz. rez., rolnik. Jego ojciec poległ w czasie I wojny po 14 dniach pobytu na froncie 
serbskim. W domu pozostała matka z 5 dzieci. Mimo to ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, 
po czym pomagał matce w gospodarstwie. Powołany 15 IX 1929 do służby wojskowej w Pułku 
Radiotelegraficznym Warszawa, którą ukończył 15 IX 1931. Po przejściu do rez. nadal praco-
wał w gospodarstwie rolno-sadowniczym. W 1934 zawarł zw. małż. z Janiną Bednarek. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do ktab, jako woźnica. Dowódcą był por. Chwalibóg, zaś 
dowódcą plutonu por. Giza. Zostaliśmy odkomenderowani do Cieszyna. Tam nastąpiło pierwsze 
starcie z wrogiem, po którym by uniknąć okrążenia cofaliśmy się na wschód w nierównych po-
tyczkach przez Kalwarię, Mysłowice, Bochnię, Tarnów, Rzeszów. Pod Żółkwią po całodziennej 
bitwie zostaliśmy rozbici, głównie przez lotnictwo nieprzyjaciela i dostałem się 20 września do 
niewoli niemieckiej. W trakcie tejże bitwy zostałem także lekko ranny w okolicach krzyża. Osa-
dzony w obozie przejściowym Łańcut, a następnie Kraków-Kobierzyn, skąd wywieziono go 
do stalagu II A Stargard. Tam z powodu odnowienia się rany, umieszczono go w miejscowym 
szpitalu, skąd po 6-tygodniowym pobycie został zwolniony i jako inwalida powrócił do domu. 
W 1942 został zaprzysiężony przez Stefana Bednarka do AK przyjmując pseud. „Tomek”, gdzie 
redagował biuletyn informacyjny dla placówki. „Dolina” (Łososina Dolna), a także był szefem 
wywiadu. Od 22 V 1942 był zatrudniony w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
w Dąbrówce i w „Marmoladziarni” Nowym Sączu, na tzw. Boconiu, na stanowiskach kierowni-
czych. 30 IV 1960 odszedł z dotychczasowej placówki i przeprofilował się na sadownika. Odzn. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 7 VII 1994 i spoczywa na cmentarzu w Tęgoborzu. [ZKRPiBWP NS, S 394/902]

STOŻEK ANDRZEJ, ur. 22 X 1909, Glisne, pow. limanowski, s. Joachima i Katarzy-
ny Topielec; kpr. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 5 IV 1933 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszynie, skąd 2 mie-
siące później skierowano go do Szkoły Podoficerskiej KOP w Czortkowie, skąd powrócił  
w stopniu st. strz. i otrzymał przydział do b. KOP „Kopyczyńce”. Zawezwany 2 VIII 1939 na 
ćwiczenia rez., które zakończył 18 VIII. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 
rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki, jako z-ca d-cy plutonu. Stąd wyruszył do 
Szczyrzyca, skąd po rozbiciu oddziału dołączył do grupy żołnierzy, z którymi dotarł do Lasów 
Janowskich. Tam też dostał się 17 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Hoyerswerde 
(nr jeńca 8645), skąd 15 XI 1941 został zwolniony z powodu choroby. 2 lata później został 
zaprzysiężony przez Stanisława Wolaka do BCh i przyjął pseud. „Kania”. W swojej placówce 
był łącznikiem pomiędzy Podobinem, Rabą Niżną i Glisnem. Ponadto przemycał broń i żyw-
ność dla partyzantów w Gorcach. Od I 1949 do 31 XII 1954 był sołtysem Raby Niżnej. Tamże  
w okresie od 5 I 1955 do 3 III 1958 piastował urząd przewodniczącego GRN. W latach 1968-
-1980 pracował jako agent kontraktacyjny zbóż i żywca w Mszanie Dolnej, a następnie w Kra-
kowie. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz odznakami: „Za Zasłu-
gi dla Banków Spółdzielczych” i „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Zm. 5 III 1989  
i spoczywa na cmentarzu w Rabie Niżnej. [ZKRPiBWP NS, S 1018/593]
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STOŻEK JÓZEF, ur. 11 VII 1899, Kasinka Mała, pow. limanowski, s. Franciszka i Ma-
rianny Głód; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1920-1922 w 1 psp, w czasie 
której brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. w VIII do bON „Limanowa”, z którym 
wyruszył na front. Jego dalsze dzieje są nieznane. [SONS IIK 206/50]

STOŻEK WŁADYSŁAW, ur. 20 IV 1907, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Jana Kan-
tego i Franciszki Janus; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 17 lat znalazł zatrudnienie jako 
robotnik. Powołany 15 III 1929 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 17 III 1931. 
Po przejściu do rez. pracował nadal jako robotnik. Zawezwany w VII 1939 na 6-tygodniowe 
ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których wybuchła wojna. Z jej nastaniem został 2 IX prze-
kazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. W czasie walk pod 
Zamościem 18 IX, z ranami postrzałowymi prawego pośladka, został umieszczony w tam-
tejszym szpitalu. Następnie został przeniesiony do lecznicy w Krakowie, którą opuścił 10 XI  
i powrócił do domu. Tu przez całą okupację pracował jako rolnik. Po jej zakończeniu, w latach 
1946-1958, był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych, a następnie  
w latach 1958-1970 – w Stowarzyszeniu PAX, Zjednoczone Zakłady Gospodarcze w Mszanie 
Dolnej. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 26 IX 1992 i spoczywa na 
cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, S 1032/804; ZIW Limanowa, Kartoteka nr 25]

STRZĘPAK, imię nieznane; kpr. Członek sekcji bokserskiej WKS Nowy Sącz. Żołn. służ-
by zasadniczej w 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego dalsze dzieje są nieznane. [„Głos Pod-
hala”, nr 16, s. 6]

STUDZIŃSKI PIOTR, ur. 21 VII 1912, Tabaszowa, pow. nowosądecki, zam. w Nowym 
Sączu, ul. Kochanowskiego 2, s. Jana i Józefy; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do b. 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Zm. 19 V 1985 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 2. Innych danych brak.

STUDZIŃSKI STEFAN, ur. 18 I 1915, Łososina Dolna, pow. nowosądecki, s. Błażeja  
i Marii Salamon; kpr., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 III 1938 do służby wojskowej w plutonie 
zwiadowców 1 psp, gdzie ukończył szkołę podoficerską, w stopniu st. strz. W VIII 1939 skie-
rowany do Kwiatonia, gdzie wraz z ludnością cywilną kopał okopy pod dowództwem por. Jana 
Palucha. Przeniesiony 28 VIII do Tylicza, skąd rozpoczął swoją żołnierską drogę. W czasie 
walk pod Sądową Wisznią dostał się do niewoli niem. Podczas transportu jeńców do obozu 
zbiegł i powrócił do domu. Jesienią 1943 został zaprzysiężony przez plut. Jana Kmiecika do 
BCh i przyjął pseud. „Ryś”. Na rozkaz d-cy stworzył 11-osobową drużynę, z którą brał udział 
w koncentracji połączonych grup BCh i AK, celem ochrony i zabezpieczenia zapory wodnej 
w Rożnowie. Po wojnie zawarł zw. małż. i przez 3 kadencje był sołtysem w Łososinie Dolnej, 
a następnie dyspozytorem w kółku rolniczym. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 15 XII 1987 i spoczywa na cmentarzu w Łososinie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, S 754/478]

STYLSKI WŁADYSŁAW, ur. 19 VI 1899, Bliżyn, pow. skarżyski, s. Jana i Marii Potęp-
skiej, zam. Nowy Sącz, ul. Klasztorna 19, ż. od 7 II 1936 z Marią Żelazko; plut. rez. Portier  
w sądeckim hotelu „Polonia”. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk pod Florynką 6 IX został ranny. Umieszczo-
ny dzień później w jasielskim szpitalu, skąd jeszcze tego samego dnia został ewakuowany dalej 
na wschód, w kierunku Lwowa. Tam też wraz z innymi pacjentami i całym personelem dostał 
się do niewoli niem. Po podleczeniu przebywał w stalagu, skąd w 1942 został zwolniony ze 
względu na stan zdrowia. Aresztowany przypadkowo 25 I 1943 przez gestapo, podczas ulicznej 
łapanki i osadzony w nowosądeckim więzieniu, i wywieziony transportem do KL Auschwitz, 
gdzie zm. 24 II 1943, a jego zwłoki zostały spalone w krematorium. [SGNS, Zg 127/47; APK PCK 19, 
Lista..., szpital Jasło, poz. 59, 139; G. Olszewski,]
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STYRCZULA FRANCISZEK, ur. 14 I 1914, Dzianisz, pow. nowotarski, s. Wojciecha  
i Marii Garczek; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 2 XI 1936 do służby wojskowej w 2 psp  
w Sanoku, skąd 12 III 1937 został skierowany do Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu. Skie-
rowany następnie do b. KOP „Hoszcza”, skąd 28 IX 1938 odszedł do rez. Zmob. 25 VIII 1039 
do 1 psp i przekazany do 1 b. 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie 
walk pod Bochnią dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch 
(nr jeńca 11512), a następnie w stalagu XII A Limburg i stalagu XII C Wiebelsheim. Przenie-
siony 29 III 1943 do stalagu XII D Trier, skąd zbiegł i 10 VII 1944 i przyłączył się do oddziału 
partyzantki francuskiej o kryptonimie NP 1. Po wejściu wojsk alianckich, wstąpił do 14 B Pan-
cernej, w charakterze kierowcy. Przeniesiony wraz z jednostką 18 V 1945 do Egiptu, gdzie był 
podoficerem technicznym. Następnie przebywał we Włoszech, a 15 VII 1946 zakończył służbę 
wojskową w Anglii, po czym powrócił do kraju. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. [ZKRPiBWP NS, S 426/1169]

STYRCZULA WŁADYSŁAW, ur. 16 IX 1916, Dzianisz, pow. nowotarski, s. Wojciecha  
i Marii Garczek; strz. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodar-
stwie. Powołany 20 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej 
nastaniem wyruszył na front. Podczas walk pod Lwowem, dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu VI A Hemer, skąd po zwolnieniu w 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wy-
wieziono go do przymusowych prac rolnych. Do kraju powrócił 5 I 1946. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Odzn. medalem „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grun-
waldzką”. Zm. w 1989 i pogrzebany na cmentarzu w Podczerwonem. [ZKRPiBWP NS, S 427/595]

SUCHACKI, imię nieznane; por. We IX 1939 oficer służby stałej 1 psp. Poległ w czasie 
przebijania się przez niem. pierścień okrążenia w okolicach Lwowa. [Relacja Jana Rzońcy]

SUCHANEK PIOTR, st. strz. We IX 1939 żołn. 1 psp. W czasie walk otrzymał postrzał 
w lewe udo. W okresie od 25 IX do 15 X przebywał w szpitalu w Zamościu, który samowolnie 
opuścił w obawie przed wywiezieniem do stalagu. Innych danych brak. [APK PCK 19, Lista..., szpi-
tal Zamość, poz. 656]

SUCHODOLSKI JAN, ur. 15 V 1904, Rytro, pow. nowosądecki, s. Piotra i Elżbiety 
Kwiczały; strz. rez., drwal. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie, a następnie był drwalem w nadleśnictwie. Powołany 15 III 1926 do służby 
wojskowej w 16 pp Tarnów, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do 1 k. granicznej KOP 
„Podwołoczyska”. Do rez. przeszedł 20 III 1928, po czym pracował jako drwal. Zmob. 10 VIII 
1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Stąd po 
4 dniach dostał przydział do placówki w Piwnicznej, gdzie był 6 dni. Później pełniłem służbę 
w tunelu na granicy w Żegiestowie, gdzie założyliśmy materiały wybuchowe. Dnia 30 sierpnia 
przyszedł rozkaz wysadzenia tunelu. Po wybuchu mieliśmy pierwszą potyczkę frontową pod Mi-
likiem. Później przeszliśmy przez Krynicę, Nawojową, Kamionkę, w stronę Grybowa. Po dojściu 
do Grybowa zastaliśmy most kolejowy zwalony na szosę. Wtem nadleciały niemieckie samoloty 
i zaczęli nas ostrzeliwać. A my idąc dalej dotarliśmy do Krosna, gdzie rano nastąpił wyjazd na 
miasto. Front trwał za Krosnem. Niemcy nacierali artylerią i zostaliśmy doszczętnie zniszczeni. 
Przy życiu zostało nas czterech: dowódca kpt. Kac, dwóch strażników i ja. Wycofaliśmy się przez 
cmentarz za Krosnem. Na cmentarzu pocisk artyleryjski zabił kapitana. Lecz my dalej wycofy-
waliśmy się i tak doszliśmy do Dynowa. Tam ustawiliśmy front. Jednak Niemcy otoczyli miasto  
i zmusili nas do oddania broni. Ja po złożeniu broni wróciłem do domu, pod koniec września 
1939 Tak w okresie okupacji, jak i w latach późniejszych pracował jako drwal. Na emeryturę 
odszedł w 1971. Zm. w I 1989 i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [ZKRP NS, S 1127/583]

SUFLITA FELIKS, ur. 18 I 1912, Przyszowa, pow. limanowski, s. Kaspra i Małgorzaty 
Mrowcy; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, 
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pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, którą 
przerwał po 7 miesiącach, na skutek reklamacji złożonej przez rodzinę. Zmob. 15 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Krynicę wraz z 7 ks. W czasie walk dostał 
się pod Przemyślem do niewoli niem. Konwojowany do stalagu zbiegł, po czym powrócił do 
domu. Zm. 15 VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Przyszowej. [ZKRPiBWP NS, S 1340/1169]

SUKIENNIK JAN, ur. 30 XI 1912, Maniowy, pow. nowotarski, s. Antoniego i Anny Rych-
tarczyk; strz. rez., rolnik. Kiedy miał 10 lat, zm. mu matka i był wychowywany przez babcię  
w Groniu. Dzięki niej ukończył szkołę powszechną, po czym wyjechał do Krakowa, gdzie uczył 
się stolarstwa, jednocześnie uczęszczając do szkoły zawodowej. Powołany w IV 1934 do służby 
wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą pełnił do IX 1935. Zawezwany w 1938 na odbywające się 
na Wołyniu wielkie manewry, w których uczestniczyła również jego macierzysta jednostka, po 
czym brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do wzmoc-
nienia Komisariatu Straży Granicznej w Krynicy. 1 września Niemcy zaczęli nas ostrzeliwać  
i dowódcy zarządzili wycofywać się na wschód. Szliśmy najwięcej nocami i lasami ku rzece San. 
Po przeprawie przez most zbudowany na łodziach przez polskich saperów, dowiedzieliśmy się że 
w pobliżu naszej jednostki są niedaleko Niemcy, więc dowódca dał rozkaz wycofać się i zaszli-
śmy w okolice Krosna. Tam staliśmy całą noc. Nad ranem mieliśmy zjeść śniadanie po całonoc-
nym marszu. Nadleciał niemiecki samolot i zaobserwował nas i dał znak swoim przez machanie 
skrzydłami. Niemcy zaczęli strzelać w to miejsce z armat. Więc nasi dowódcy zarządzili przeciw-
natarcie. Ja miałem granatnik. Po wystrzeleniu naboi wróciłem w to miejsce, gdzie zostały wozy  
z nabojami aby wziąc kolejną partię. Niemcy wtedy złapali mnie i zgarnęli do miejscowości Bir-
cza i umieścili koło kościoła na cmentarzu. Stąd mieli nas wywieźć do Niemiec, ale ja skorzysta-
łem z ciemności w nocy i uciekłem, po czym szczęśliwie powróciłem do domu. W czasie okupacji 
Niemcy zabrali mu 2 krowy i 2 konie. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Pochowany na 
cmentarzu w Maniowach. [ZKRPiBWP NS, S 1110/437]

SUKIENNIK JAN, ur. 13 X 1912, Stary Sącz, s. Jana i Agnieszki Piszczek; kpr. rez., fry-
zjer. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się fryzjerstwa w szkole zawodowej. Powołany 
20 III 1935 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, którą ukończył 15 IX 1936. Po przejściu do rez. 
otworzył własny zakład fryzjerski w Starym Sączu. Powołany 10 X 1938 na ćwiczenia rez. do 
macierzystej jednostki, w czasie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 2 VIII 1939 
do 1 psp i odesłany do budowy umocnień polowych w rejonie Banicy. Tam też rozpoczął 
swój bojowy szlak jako sanitariusz. 21 IX dostał się pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po 3-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. 
W 1944 został zaprzysiężony przez Józefa Borkowskiego „Świstaka” do AK i przydzielony do 
placówki „Świstak” przyjmując pseud. „Biały”. Przekazany następnie do dyspozycji Juliana 
Zubka „Tatara”, d-cy 9 k. 1 psp AK, gdzie był wywiadowcą oraz zaopatrzeniowcem oddziału. 
Po zakończeniu wojny w ramach 2 grupy operacyjnej zasiedlał Ziemie Zachodnie. Tam też 
pracował w Starostwie Kamienna Góra w okresie od 23 V 1945 do 1 II 1946. Po powrocie  
w rodzinne strony prowadził do 1950 własny zakład fryzjerski. Po jego zamknięciu przeszedł 
do Spółdzielni „Sądeczanka”, gdzie nadal był fryzjerem. Po jej likwidacji przeniósł się do Za-
kładu Państwowego Nowa Huta Żwirownia w Starym Sączu, pracując tam do 31 XII 1956. 
Następnie ponownie otworzył własny zakład usługowy. Odzn. medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939” oraz złotą odznaką „Związku Izb Rzemieślniczych”. Zm. 30 III 1990 i spoczy-
wa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS S 435/670]

SUŁKOWSKI FRANCISZEK, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. W czasie walk został ciężko ranny. Umieszczony 13 IX w sanockim szpitalu, gdzie zm.  
19 IX i został pochowany na tamtejszym cmentarzu. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Sanok, poz. 30]

SUŁKOWSKI-SZCZĘSNY JÓZEF, ur. 5 VIII 1909, Chełmiec Polski, pow. nowosądecki, 
s. Jakuba i Katarzyny Wójtowicz; kpr. podchor., prac. umysłowy. Absolwent Wydziału Admi-
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nistracji Samorządowej 4-letniej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie, a także Szkoły 
Podchorążych Rez. Piechoty w Cieszynie. W 1938 zawarł zw. małż. z Heleną Chmielak, z którą 
miał 4 dzieci. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k., „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do 
miejsca jej koncentracji w Rytrze, jako d-ca plutonu km. Podczas walk w okolicach Krosna zo-
stałem ranny w głowę odłamkiem szrapnela zrzuconym z samolotu. Pierwszej pomocy lekarskiej 
udzielił mi lekarz wojskowy Kazimierz Durałowicz z Nowego Sącza. Potem wsadził mnie do ja-
kiegoś pojazdu wojskowego i polecił zawieść mnie do szpitala w Przemyślu. Tam byłem zaledwie 
dwa dni, bowiem szpital ten był w wielkiej części zbombardowany. Stamtąd jakimś pojazdem 
wojskowym z kilkoma innymi rannymi wysłano nas do szpitala we Lwowie. Był to szpital prowi-
zoryczny w budynku Gimnazjum im. Staszica przy ulicy Łyczakowskiej. Po tygodniu na własną 
rękę opuściłem go i pieszo 20 X 1939 powróciłem do domu, gdzie się leczyłem. W czasie okupacji 
wstąpiłem do Organizacji Podziemnej. Z tego też powodu byłem poszukiwany przez gestapo, któ-
re aresztowało 20 VII 1941 moich dwóch braci (zostali rozstrzelani w Biegonicach). Wówczas też 
zmieniłem nazwisko na Szczęsny. W 1944 przebywając w Krakowie, przekazał konwojowanym 
jeńcom sow. pudełko papierosów, za co został ciężko pobity przez Niemców (połamane 3 że-
bra i obojczyk). Umieszczony w szpitalu oo. bonifratów, który opuścił 28 I 1945. W okresie od 
16 V 1946 do 15 I 1947 był sekretarzem gminy Podegrodzie, a następnie do 31 X 1949 pełnił 
podobny urząd w Chełmcu. Od 1 XI 1949 do 30 IX 1953 pracował jako kierownik Biura Okrę-
gowego Zrzeszenia Cechowego w Nowym Sączu. Po jego likwidacji został kierownikiem Zrze-
szenia Pracowników Handlu i Usług w Nowym Sączu. Od 16 IV do 30 XII 1961 był ponownie 
sekretarzem gminy Podegrodzie, a następnie do 28 III 1963 – w Starym Sączu. Zm. 28 II 1985 
i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 446/357, relacja Józefa Słabkowskiego]

SUŁKOWSKI MARCIN, ur. 23 VI 1917, Lipowe, pow. limanowski, s. Walentego i Kune-
gundy Tomasik; strz., stolarz. Powołany do służby 23 III 1939 w 1 psp, z którym wyruszył na 
front. W czasie działań wojennych 20 IX dostał się w nieznanych okolicznościach w Stanisła-
wowie, do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców przekazany 5 XI 1939 Niemcom i umiesz-
czony w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 2528). Po zwolnieniu z obozu 31 VII 1940, został 
wywieziony do przymusowych prac, z których 26 II 1945 zbiegł. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II 1991. [ZKRPiBWP NS, S 448/747; świadek Władysława Jędrzejka]

SUŁKOWSKI STANISŁAW, ur. 24 I 1912, Łukowica, pow. limanowski, s. Jana i Marii; 
strz. rez. Zmob. 14 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie działań wojen-
nych wszelki słuch po nim zaginął. [MP nr 97/47]

SURDZIEL ANTONI, ur. 22 V 1910, Jasna-Podłopień (obecnie Podłopień), pow. lima-
nowski, s. Michała i Anny Wydry; ppor. rez., księgowy. Był absolwentem I Gimnazjum w No-
wym Sączu. Powołany 12 VIII 1931 do służby wojskowej w 5 kszk. ckm 5 b. Podchorążych Rez. 
Piechoty w Cieszynie, skąd po rocznej służbie miał praktykę na stanowisku z-cy d-cy plutonu 
w 3 kckm 4 psp w Cieszynie, zakończoną 12 IX 1932 przejściem do rez. Powołany 7 VIII 1933 
na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do tej samej jednostki, w trakcie których awansował do stop-
nia plut. pchor. Ponownie uczestniczył w ćwiczeniach rez. od 24 IX 1934 w 4 psp, a następnie 
od 1 VI 1939 w bON „Limanowa”. Zmob. do tego ostatniego 27 VIII 1939 i mianowany d-cą 
plutonu ochrony sztabu. W czasie walk pod Krosnem dostał się do niewoli niem., z której 
niebawem zbiegł. W I 1940 związał się ze zbrojnym podziemiem i działał pod pseud. „Dzik”  
w placówce Tymbark (krypt. „Tymoteusz”, „Trzos”). Brał udział w akcjach partyzanckich 
swojego oddziału, dokonując m.in. wykolejenia jadącego na wschód transportu kolejowego 
i rozbicia oddziału dokonującego ścinki drzew w lasach podłopieńskich. W tym też czasie 
pracował jako referent podatkowy w gminie zbiorowej Tymbark. Po wojnie był sekretarzem 
tejże gminy, a w latach 1952-1954 był pracownikiem Wydziału Finansowego powiatowego  
w Limanowej. Od 1954 został księgowym w tymbarskim tartaku. Odzn. „Medalem Zwycię-
stwa i Wolności 1945” i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, oraz „Honorową Od-
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znaką PCK” IV stopnia. Pochowany na cmentarzu w Tymbarku. [ZKRPiBWP NS S 458/472; relacja 
Józefa Kowalczyka; książeczka wojskowa nr C 0763354; świadek Ludwika Wojcieszaka]

SURMA ANTONI, ur. 1 I 1923, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Ko-
ściółek; strz., rolnik. Jako członek Związku Strzeleckiego, powołany w V 1939 do ON i skiero-
wany na obóz wojskowy do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. Podczas działań wojennych poległ 
18 IX w Dąbrowicy k. Lwowa od wybuchu granatu, gdy odpoczywał wraz z 5-osobową grupką 
żołnierzy pod drzewem. [SGGrybów, Zg 47/46; P1P, s. 131; relacja Adolfa Poremby]

SURMA WŁADYSŁAW, ur. 30 V 1914, Limanowa, s. Jana i Anny; plut. rez., kolejarz. 
Powołany 4 III 1936 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp na stanowisko amunicyjnego, skąd 
skierowano go 1 IX 1937 do szkoły podoficerskiej w Krakowie, skąd w stopniu st. strz. powró-
cił do macierzystej jednostki, na funkcję instruktora w plutonie łączności. Tam też 30 VIII 
1937, po awansie na kpr., został d-cą drużyny. Do rez. przeszedł 17 IX 1937. Zmob. 24 VIII 
1939 do plutonu łączności w macierzystej jednostce, z którym jako z-ca d-cy drużyny odesła-
ny został do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przyjeździe na miejsce skierowano go do Lwowa, 
gdzie brał udział w jego obronie. Tam też otrzymał awans na plut. czasu wojny Po kapitulacji 
miasta, przekroczył granicę węgierską, po czym został internowany. Po zwolnieniu z obozu  
22 IX 1940 wskutek licznych starań jego i rodziny, powrócił do domu. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny”. Decyzją prezydenta Polski awansowany 14 II 2001 do stopnia ppor. rez. [Książeczka 
wojskowa nr C 0767358; relacja syna]

SURMIAK STANISŁAW, ur. w 1918, Grzechynia, pow. suski; strz. Jako członek WFiPW 
zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do komendy obrony Nowego Sącza. Jego dalsze dzie-
je są nieznane. [ZKRPiBWP KMNS, Dokumenty]

SURMIŃSKI WŁADYSŁAW, strz. Żołn. 1 psp. W czasie walk o Nowy Sącz został ranny. 
Umieszczony 5 IX w gorlickim szpitalu, gdzie zm. tego samego dnia. [APK, PCK 19, Lista..., szpital 
Gorlice, poz. 27]

SUSKI JAN, ur. ok. 1915 w okolicach Krakowa; strz. Powołany do służby wojskowej w III 
1939, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Innych danych brak. 
[Relacja Tadeusza Sarny]

SUTKOWSKI JÓZEF, plut. rez. We IX 1939 d-ca plutonu ckm w 1 k. „Stary Sącz” bON 
„Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Innych danych brak. [Re-
lacja Józefa Słabkowskiego]

SYGA TADEUSZ, pochodził z Kurowa, pow. nowosądecki; strz. W czasie walk, jako 
żołn. 1 psp, dostał się do niewoli niem. Innych danych brak. [Relacja P. Ryżaka]

SYGULIŃSKI ZYGMUNT, ur. 22 XII 1893, Siedliszowice, pow. tarnowski, s. Franciszka 
i Antoniny; kpt. rez., sędzia sądowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej w swojej rodzinnej 
miejscowości, kontynuował naukę w V Gimnazjum im. św. Jacka w Krakowie. Powołany 1 X 
1914 do służby wojskowej w armii austriackiej w stopniu strz., po czym 1 I 1916 został miano-
wany ppor., a następnie por., kończąc służbę w wojsku zaborcy 30 X 1918. Następnie 4 XI 1918 
wstąpił do WP z przydziałem do Legii Oficerskiej, po czym skierowano go na front ukraiński. 
1 II 1919 zawarł w Krakowie zw. małż. ze Stefanią Dziurzyńską. Od 1 VI 1919 przez 26 dni 
służył w stopniu por. w zapasowym 11 pap. Przeniesiony do Obszaru Wyszkolenia Artylerii  
w Rembertowie, gdzie był do 10 VII 1919. Następnie skierowany do 7 pap, w szeregach którego 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po awansie na kpt. 20 IX 1921, został przeniesiony 
do rez. Z tą chwilą rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ, zakończone 11 VII 
1927 uzyskaniem tytułu doktora praw. Jeszcze w trakcie studiów, bo 2 XI 1925 rozpoczął pracę 
w krakowskim Sądzie Okręgowym w charakterze aplikanta. W czasie pracy w sądownictwie 
był dwukrotnie powoływany na ćwiczenia rez., a mianowicie w okresie: od 5 V do 15 VI 1927 
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do 16 pap i od 16 IX do 26 X 1929 do Szkoły Artylerii w Toruniu. 16 VIII 1929 został przydzie-
lony jako asesor do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, gdzie pracował do 14 IX. Mianowany 
29 XI 1929 sędzią grodzkim, objął to stanowisko w Muszynie, by wreszcie 12 II 1935 zostać 
kierownikiem tej placówki. Zmob. w VIII 1939 na stanowisko d-cy art. bON „Nowy Sącz”,  
z którym wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Umieszczony  
w oflagu, skąd na skutek interwencji władz sądowniczych, został w 1940 zwolniony, po czym 
powrócił do uprzednio wykonywanego zawodu, kontynuując go jeszcze w okresie powo-
jennym. Odzn.: „Medalem Pamiątkowym XV-lecia Odzyskania Dostępu do Morza”, „Krzy-
żem Obrony Lwowa”, oraz odznakami: „Odznaką Honorową »Orlęta«” (Obrońcom Kresów 
Wschodnich)” i „Gwiazdą Przemyśla”. Zm. 24 VI 1947 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. 
[SONS, Akta personalne; relacja Franciszka Franczyka]

SYJUD JAN, ur. 1 III 1906, Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, s. Antoniego i Kunegun-
dy Konopki; strz. rez., rolnik. Jego ojciec poległ w czasie I wojny światowej. W tej sytuacji cię-
żar wychowania 5 dzieci spadł na matkę. Dzięki niej ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, po 
czym pomagał jej w gospodarstwie. W I 1929 zawarł zw. małż. Powołany 1 III 1929 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył 1 XII 1930. Zmob. 28 VIII 1939 do macierzystego pułku  
i przekazany następnie do kmarsz, z którą wyruszył na front. Po walkach pod Łąckiem, wyco-
fał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. W czasie późniejszych walk 
w Sądowej Wiszni, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl,  
a następnie Kraków-Zakrzówek, skąd 17 X 1939 został zwolniony jako rolnik. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 21 IX 1979 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, 
S 140/104]

SYSKA MICHAŁ, ur. 1 VI 1905, Wola Krogulecka, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii 
Górki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w 1927 do służby wojskowej w 21 pal w Bielsku, 
którą zakończył w 1929. Zmob. w VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. W czasie 
walk pod Grybowem dostał się 6 IX do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Odzn. meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w X 1991 i spoczywa na cmentarzu w Łabowej. 
[ZKRPiBWP NS S 483/749]

SYSKOWICZ WOJCIECH, pochodził z Kacwina, pow. nowotarski; strz. rez. We IX 1939 
żołn. 1 psp. W czasie walk był ranny. W okresie od 30 IX do 23 X 1939 przebywał w gorlickim 
szpitalu, po czym zwolniono go do domu. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice]

SZADKOWSKI TADEUSZ, ur. 8 XII 1910, Folwark, pow. radomszczański, woj. łódz-
kie, s. Wawrzyńca i Marianny, zam. w Nowej Wsi, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk z postrzałem w kolano i innymi 
obrażeniami nogi dostał się 13 IX do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu w Mościcach, 
skąd 30 IV 1940 został przeniesiony do krakowskiego szpitala Czerwonego Krzyża. Zwolniony  
z niego 21 V 1940 powrócił do domu. [APK, PCK 19, Lista szpitala Czerwonego Krzyża, poz. 15; relacja 
Jana Daniłowicza]

SZAFRANIEC WALENTY ur. w 1911, Jazowsko, pow. nowosądecki, tam zam., s. Fran-
ciszka i Rozalii Jankoś; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do kmarsz,  
z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. W czasie późniejszych walk w Chyrowie niemalże 
cudem ocalił życie podczas bombardowania dworca kolejowego, gdzie się znajdował. Świadek 
śmierci strz. Antoniego Madziarza. [SGSS, Zg 8/47]

SZAJNA MIECZYSŁAW, ur. 15 I 1915, Nowy Sącz, tam zam., ul. Nawojowska 10, ż.; 
strz. Powołany do służby III 1939 w 1 psp. W czasie działań wojennych dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Innych danych brak. [APNS, Lista poszukiwań]

SZAL JÓZEF, pochodził z Waksmundu, pow. nowotarski; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk dostał się do niewoli niem. Od 21 X 1939 
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przebywał w krakowskim szpitalu im. Narutowicza. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., 
szpital im. Narutowicza]

SZAŁAJKO, imię nieznane, sierż. służby stałej. Podoficer w bON „Gorlice”, w którym 
pełnił funkcję szefa k. Jego żołnierski szlak jest nieznany. W czasie okupacji wyrokiem sądu 
podziemnego AK, został skazany na śmierć za współpracę z Niemcami. Zamach na jego osobę 
nie powiódł się, ponieważ kilkakrotnie oddane do niego strzały w czasie otwierania drzwi były 
niecelne. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 30, 37]

SZAREK FRANCISZEK, ur. 4 III 1912, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Józefa i Wik-
torii Rudzik; strz. rez. rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1934 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, 
którą zakończył we IX 1935. Zmob. 15 VIII 1939 do 2 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front pod 
Grybów. W czasie walk dostał się w Przemyślu do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Sanok, skąd 10 X 1939 zbiegł i powrócił do domu. Zm. 6 V 1988 i spoczywa na cmentarzu 
w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, S 1153/537]

SZARY JÓZEF, ur. ok. 1914, Biecz, pow. gorlicki; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk z postrzałem podudzia dostał się do niewoli niem. 
Umieszczony w szpitalu polowym nr 12 w Jarosławiu. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., 
szpital Jasło, poz. 2347]

SZATKO ADAM, ppor. We IX 1939 z-ca d-cy 4 k. bON „Gorlice”. Innych danych brak. 
[Relacja Romana Hajduka]

SZCZECINA PIOTR, ur. 17 VI 1910, Królowa Polska, pow. nowosądecki, s. Jana i Julii 
Kogut; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Z chwilą ukończenia 18 lat życia został pracownikiem Obwo-
du Drogowego w Kamionce Wielkiej. Powołany 16 III 1933 do służby wojskowej w plutonie art. 
1 psp, jako zamkowy, którą zakończył 15 IX 1934. Zawezwany 3 lata później na 4-tygodniowe 
ćwiczenia, które odbywał w macierzystym pułku. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu art. 1 psp, po 
czym wyruszył na front. Podczas walk pod Sądową Wisznią został ranny odłamkiem pocisku 
artyleryjskiego w prawą nogę ponad kolanem. Umieszczony w szpitalu w Żółkwi, gdzie dostał 
się do niewoli sow. Po udanej ucieczce przedostał się do Jarosławia i tam trafił do niewoli niem. 
Umieszczony w rzeszowskim szpitalu polowym, skąd przy pomocy kolegów ponownie zbiegł  
i powrócił do domu. W czasie okupacji leczył się nadal w nowosądeckim szpitalu. Aresztowa-
ny przez gestapo za przetrzymywanie sow. partyzantów i umieszczony w grybowskim obozie, 
skąd zbiegł. Po wojnie został sołtysem, którą to funkcję piastował do 31 XII 1954 Następnie 
był przewodniczącym GRN w Królowej Ruskiej do 31 XII 1957, po czym przeszedł do PKP 
na stanowisko dróżnika kolejowego. Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1985 i spoczywa na cmentarzu w Królowej Polskiej. 
[ZKRPiBWP NS, S 502/417; Książeczka wojskowa nr 0755430]

SZCZEKLIKOWA STANISŁAWA, pielęgniarka w bON „Gorlice”. Innych danych brak. 
[H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 36]

SZCZEPANIAK PIOTR, strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, jako sanitariusz,  
z którym to b. wyruszył na front. W czasie walk wyniósł z pola walki rannego Kazimierza 
Połcia. Innych danych brak.

SZCZEPANIAK JAN, ur. 16 II 1911, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Macieja i Kata-
rzyny; st. strz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pracował jako wyrobnik u bogatych 
gospodarzy. Powołany do służby wojskowej w 1 psp, którą pełnił w latach 1933-1934. Po przej-
ściu do rez. znalazł zatrudnienie przy pracach ziemnych w Uzdrowisku Szczawnica. Zajęcie to 
przerywane było trzykrotnym powołaniem go w latach 1936-1938 do macierzystej jednostki 
na ćwiczenia wojskowe. W czasie ostatnich brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku  
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n. Dunajcem. Skierowany do obrony odcinka od strony przełomu Dunajca walczył w składzie 
plutonu dowodzonego przez por. Cisowskiego. Już w pierwszych dniach wojny przyszło mi po-
strzelać do nadchodzących ze Słowacji przełomem Dunajca Niemców, którzy w przeważającej 
sile wyparli nas i zmusili do wycofania górami do Nowego Sącza. Tu pośród ogólnie panującego 
chaosu przydzielono mnie do grupy i skierowano do wsi Trzetrzewina Litacz, skąd ostrzeliwali-
śmy niemieckie czołgi na tzw. Winnej Górze. Z Trzetrzewiny już z wielkim trudem kilku z nas 
dotarło do Nowego Sącza, skąd w większym już zgrupowaniu pod silnym naporem wroga wy-
cofaliśmy się w stronę Grybowa, Gorlic, Jasła i dalej. Po sforsowaniu rzeki Wisłok dotarliśmy do  
m. Bircza, gdzie już bez dowództwa pozostawieni własnemu losowi ratowaliśmy się przed nie-
miecką niewolą, każdy na swój sposób. Po powrocie do domu musiał się ukrywać, bowiem był 
poszukiwany przez Niemców. Podstawą zainteresowania jego osobą stał się anonim, stwierdza-
jący, że powrócił z wojny z całym ekwipunkiem i bronią. Po wojnie pracował na roli do 1961. 
Wówczas to został palaczem w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Szczawnica, 
skąd w 1973 przeszedł na rentę. Zm. 7 II 1997 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPi-
BWP NS, S 1261/1086; tamże, Koło terenowe Szczawnica, t. 2, k. 510-11]

SZCZEPANIK MICHAŁ, pochodził ze Stróżówki, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas bitwy w Sądowej Wiszni wespół 
z kpr. Janem Święchem odstawił do szpitala polowego rannego Kazimierza Kosibę. Niebawem 
też i on został ranny. Wraz ze wspomnianym Kosibą powracał do domu owinięty przedartym 
na pół kocem. Innych danych brak. [SPGorlice, P 602/47; H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38; 
relacja Kazimierza Kosiby]

SZCZEPANIK SYLWESTER, ur. w 1911, Radwan, pow. dąbrowski, s. Pawła i Florentyny; 
strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którym wyruszył na front 
pod Hutę. Ranny w czasie walk pod Wawrzką, po czym został umieszczony w jasielskim szpitalu, 
skąd 7 IX ewakuowano go w kierunku wschodnim. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 49, 129]

SZCZEPANIK WŁADYSŁAW, ur. 24 VII 1921, Stróżowka, pow. gorlicki, s. Wojciecha 
i Marii Figurskiej; strz. rez., ubezpieczeniowiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstapił 
do Związku Strzeleckiego. Jako jego członek został zmob. w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON 
„Gorlice”, na stanowisko pisarza kompanijnego, z którą to k. wyruszył na front. Jako ochotnik 
uczestniczył w wypadzie na słowacką stronę, mającym na celu zniszczenie nieprzyjacielskiego 
gniazda ckm-u. W czasie marszu do celu, prowadzący ich przewodnik zaczął dziwnie się za-
chowywać i celowo omijać niemieckie umocnienia. Po zorientowaniu się w sytuacji, dowodzą-
cy grupą nakazał jego aresztowanie, po czym doprowadzono go do dowództwa (tam po wy-
legitymowaniu i przesłuchaniu okazało się, że jest on niem. szpiegiem). Po rozbiciu oddziału 
pod Krościenkiem, Wł. Sczepanik dotrał do Stryja, a następnie Stanisławowa, gdzie dostał się 
do niewoli sow. Po zdaniu broni odzyskał wolność, po czym wrócił do domu. W czasie oku-
pacji należał do podziemia, gdzie służył pod pseud. „Znamienny”. W obawie przed aresztowa-
niem w 1946 przez UB, wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Łobzowie, skąd 
w stopniu ppor., dostał skierowanie do 65 pp w Białymstoku. Tam był wykładowcą w szkole 
podoficerskiej. Po zwolnieniu z wojska powrócił w 1947 do Gorlic, gdzie był instruktorem PW. 
Następnie w 1949 przeszedł do PZU, skąd odszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Armii Kra-
jowej i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Skreśleni, poz. 176;  
H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 34; świadek: Henryka Kostucha, Władysława Rzońcy i Zdzisława Tokarskiego]

SZCZEPAŃSKI FRANCISZEK, kpt. służby stałej. We IX 1939 d-ca 3 ks w 156 rez. pp. 
[M55B, s. 98]

SZCZERBA JAN, ur. 29 X 1918, Zakopane, s. Pawła i Zofii Kupiec; plut. pchor., pracow-
nik umysłowy. Po zdaniu matury w zakopiańskim Państwowym Gimnazjum i Liceum im. 
Oswalda Balzera, został powołany 30 XI 1938 do służby wojskowej Dywizyjnej Szkole Pod-
chorążych Rez. Piechoty w Cieszynie. Po jej ukończeniu skierowany na praktykę do 1 psp,  
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w czasie której wybuchła wojna. Tuż przed jej rozpoczęciem mianowany d-cą plutonu i wy-
słany w okolice Jaworzyny Krynickiej. Podczas późniejszych walk dostał się 20 IX w Gródku 
Jagiellońskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. W XII 1942 za nieprzyjęcie tzw. góralskiej kennkarty został wywieziony do obozu pracy 
przymusowej w Meschede i oznaczony nr 1814. Wolność odzyskał w IV 1945, w wyniku ofen-
sywy wojsk amerykańskich. Do końca tegoż miesiąca przebywał w obozie dla wysiedleńców 
w m. Wetzlar, po czym powrócił do kraju. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Odznaką Grun-
waldzką” i „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. [ZKRPiBWP NS, S 520]

SZCZERBA JÓZEF, ur. 9 II 1907, Zakopane, s. Pawła i Zofii Kupiec; plut. rez., stolarz.
Służbę wojskową pełnił od 17 IV 1931 do 26 V 1932 w 4 psp w Cieszynie. Po przejściu do rez. 
był powoływany w latach 1937-1938 na ćwiczenia wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie walk pod 
Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Prze-
worsk, skąd został wywieziony do stalagu VIII B Lamsdorf (nr jeńca 803). Następnie przeby-
wał w stalagu V B Villingen, a od II 1943 w stalagu V C Malschbach. Po ucieczce z tego ostat-
niego w II 1945, przedostał się do Szwajcarii i został internowany w obozie Burgdorf k. Berna. 
Stąd w XI 1945 powrócił do domu. Zm. 29 III 1994 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. 
[ZKRPiBWP NS, S 878/317]

SZCZERBA JÓZEF, ur. 28 II 1915, Staszkówka, pow. gorlicki, s. Michała i Magdaleny 
Dyl; strz., rolnik. Powołany do służby III 1939 w 1 psp. 26 VI 1939 został przydzielony do  
k. zwiadowców por. Jana Palucha, z którą w chwili wybuchu wojny wyruszył na front do Wy-
sowej. W czasie działań wojennych dostał się 18 IX w Gródku Jagiellońskim do niewoli niem.,  
z której niebawem zbiegł. Zm. w 1988. [ZKRPiBWP NS, S 865/530]

SZCZERBA LEON, sierż. służby stałej. Absolwent kursu eksternistycznego w zakresie  
6 klas gimnazjum, zakończonego 9 VI 1939 w Nowym Sączu. Z chwilą wybuchu wojny wyru-
szył na front, niemniej jego szlak bojowy, jak i późniejsze jego losy są nieznane.

SZCZERBA STANISŁAW MARIAN, ur. 9 VI 1907, s. Adama i Stefani Jakubowskiej; 
ppor. rez. Na stopień ppor. był mianowany w 1932 z przydziałem do 1 psp. Zmob. w VIII 1939 
do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał w nieznanych oko-
licznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, skąd wiosną 1940, na podstawie 
niedatowanej listy wywozowej, poz. 3852 NKWD został wywieziony do Charkowa i tam stra-
cony. Pogrzebany w zbiorowej mogile na terenie podmiejskiego lasku Piatichatki. [Ksp, PJWiI,  
t. 5, s. 357; P1P, s. 134; GNLK, s. s. 181]

SZCZEROWICZ WŁADYSŁAW, zam. w Siarach, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Franciszka 
Markowicza]

SZCZĘŚNIAK WŁADYSŁAW, ur. 31 V 1913, Rabka, s. Andrzeja i Magdaleny Żmu-
dy; kpr. rez., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobywał zawód kowala w prywat-
nym zakładzie pracy, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. Tam też zresztą później 
pracował do wybuchu wojny. Powołany 16 III 1936 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, 
skąd 5 X 1936 skierowano go do szkoły podoficerskiej, a następnie na kurs obserwatorów do  
5 psp w Przemyślu. Na stopień st. strz. awansował 15 III 1937, po czym powrócił do macie-
rzystej jednostki. Tu 26 VI 1937 został kpr., a 3 miesiące później przeszedł do rez. Zawezwany  
5 X 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
20 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej k. taczanek, po czym wyruszył na front 
do Mikuszowic k. Bielska (obecnie dzielnica miasta). Podczas walk dostał się w Lubaczowie 
do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do obozu, zbiegł w okolicach Sieniawy, po czym 
29 IX powrócił do domu. Tu VI-XI 1940 pracował przy odbudowie wiaduktu w Chabówce,  
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a następnie od 28 XI 1940 był pracownikiem kolei. Od 4 II 1945 był zatrudniony jako bryga-
dzista przy odbudowie mostów i wiaduktów. Z kolei od 1958 był zawiadowcą robót mosto-
wych w oddziale PKP Sucha Beskidzka. Stamtąd też 30 VIII 1975 przeszedł na emeryturę. Zm. 
w VII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, S 1055/813]

SZCZĘSNY JÓZEF, zam. w Barcicach, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 
do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Był w drużynie kpr. Jana Mszańskiego. In-
nych danych brak. [Relacja Jana Mszańskiego]

SZCZĘSNY MICHAŁ, ur. 15 VII 1914, Przysietnica, pow. nowosądecki, tam zam. (nr 
domu 44), s. Andrzeja, ż. Maria Tabak, miał 3 dzieci; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk 
został ranny w bok i prawą łopatkę. Umieszczony w którymś ze szpitali, skąd po wyleczeniu 
został prawdopodobnie zwolniony do domu. W 1945 został członkiem ZIW. [APK, UW II, ZI 283; 
SPNS, Ns IV 11/53]

SZCZUREK JAN, ur. 23 IV 1916, Piątkowa, pow. nowosądecki, tam zam., s. Andrze-
ja i Wiktorii; strz., robotnik. Powołany do służby III 1938 w 1 psp. Z chwilą wybuchu woj-
ny wyruszył wraz ze swoją k. na front. W czasie działań wojennych był ranny. Umieszczony  
w przemyskim szpitalu, gdzie 19 IX zm. Spoczywa w kw. wojennej nr 33 na cmentarzu w Prze-
myślu, przy ul. Przemysława. Sąd Powiatowy w Nowym Sączu 30 X 1968 uznał go za zmarłego 
z dniem 31 XII 1946. [SPNS, Ns, 1210/67; APŚM, Liber mortuorum – Piątkowa; Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 209]

SZCZUREK STEFAN, ur. 21 XII 1911, Piątkowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Małgorzaty 
Baran; strz., rymarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Niemniej jego 
wrześniowy szlak jest nieznany. Po wojnie przyszedł w mundurze do domu. W kilka dni po jego 
powrocie brat mój został zabrany przez gestapo i wywieziony do Krakowa, a następnie transpor-
tem z 14 VI 1940 do KL Auschwitz (nr obozowy 169). Z obozu pisał do nas listy, że mu jest 
dobrze, bo pracuje jako rymarz i nie trzeba mu przesyłać paczek. Jakoś w 1943 otrzymaliśmy 
z Oświęcimia telegram, że brat zm. na czerwonkę (relacja siostry). Według danych z kartoteki 
obozowej, został zagazowany w 1942. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu  
z 24 V 1967 uznany został za zmarłego z dniem 31 V 1943. [SPNS, Ns 585/67; Ksp, t. 1, s. 173]

SZCZUREK, imię nieznane, sierż. Szef kckm. [Relacja Wojciecha Gawła]
SZCZYGIEŁ JÓZEF, ur. 1 I 1910, Stróże, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Wiatr; plut., 

masarz. Służbę wojskową pełnił w latach 1931-1932. Zmob. 8 VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do plutonu wzmocnienia Straży Granicznej w Wysowej. Podczas walk dostał się między Są-
dową Wisznią a Gródkiem Jagiellońskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Gorlice, skąd zbiegł wraz z 12 innymi żołnierzami z Nowego Targu. W II 1942 wstąpił do BCh, 
gdzie pod pseud. „Burak” był z-cą d-cy grupy „Futrym”. Z bronią w ręku brał udział 7 VIII 1944 
w walkach w Śnietnicy, a także w zdobywaniu broni w Woli Cieklińskiej. W latach 1950-1960 
pracował przy skupie ziemiopłodów, a następnie jako inseminator w Państwowym Zakładzie 
Unasienniania Zwierząt w Zimnej Wodzie, w pow. jasielskim. Odzn. Krzyżem Partyzanckim  
i „Odznaką Grunwaldzką”, a także medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”. Zm. w I 1979 i spoczy-
wa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli w latach 1973-86, t. 1, poz. 41]

SZCZYGIEŁ ZBIGNIEW, elew. Uczeń gry na waltorni w orkiestrze 1 psp. Z chwilą wy-
buchu wojny odesłany wraz z kolegami do OZ Brzeżany. W czasie przemarszu wojsk w kie-
runku południowej granicy kraju dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Przebywał  
w obozie Podwołoczyska. Innych danych brak. [KLc]

SZCZYPUŁA WŁADYSŁAW, zam. czasowo w Warszawie, ul. Solec 46; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu V A Ludwigsburg, gdzie zachorował. Wobec stwierdzenia niezdolności do dalszej 
pracy, zwolniony przed 14 IV 1942 do domu, celem dalszego leczenia w warszawskim Szpitalu 
Ujazdowskim. Innych danych brak. [Zaświadczenie wydane 14 IV 1942 w Warszawie]
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SZCZYSKA TADEUSZ, ur. 23 X 1902, Zagórzany, pow. gorlicki, syn Piotra i Marii; strz. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
został ranny w rękę. Umieszczony w szpitalu polowym, gdzie dostał się do niewoli niem. Wy-
wieziony w XI 1939 do stalagu IX A Ziegenhain, skąd 3 VII 1940 skierowano go do przymuso-
wych prac rolnych. Zm. 21 VI 1999 i spoczywa na cmentarzu w Zagórzanach. [ZKRPiBWP Koło 
Gorlice, Zmarli, t. 6, poz. 690]

SZERSZEŃ ANTONI, ur. w 1918, Dobra, pow. limanowski, tam zam., s. Józefa i Anny; 
strz. Powołany do służby III 1939 w 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny wraz ze swoją k. wyruszył 
na front. W czasie walk został ranny. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, skąd 5 IX ewa-
kuowano go Jasła, a następnie 2 dni później dalej w kierunku wschodnim. [APK, PCK 19, Lista..., 
szpital Jasło, poz. 28, 108]

SZEWCZYK ALEKSANDER, ur. 6 XI 1914, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Andrzeja  
i Anny Antołek; st. strz. rez. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W wieku 17 lat został robotnikiem na PKP. Powołany 22 III 
1937 do służby wojskowej w 2 psp, którą zakończył 7 III 1939. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. W czasie późniejszych walk dostał się w Krakowcu do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd zbiegł, po czym powrócił do domu.  
W czasie okupacji pracował w rolnictwie. Od 1945 był zatrudniony jako toromistrz w odcinku 
PKP Chabówka. Na emeryturę przeszedł w 1974. Zm. w IV 1991 i spoczywa na cmentarzu  
w Rabie Wyżniej. [ZKRPiBWP NS, S 1121/719]

SZEWCZYK E., strz. rez. (?). Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył 
na front. Innych danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 38, przypis 10]

SZEWCZYK EUGENIUSZ, ur. 4 XI 1919, Stary Sącz, s. Wojciecha i Józefy Bierytowskiej; 
strz., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w szkole zawodowej, zdo-
bywając zawód ślusarza. Powołany w V 1939 jako członek WFiPW do ON i skierowany na prze-
szkolenie wojskowe w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” 
bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Następnie skierowano 
go na linię frontu w rejonie Mniszka. W czasie późniejszych walk o Lwów dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie kolejno: Przeworsk i Kraków-Ko-
bierzyn, skąd 15 X 1939 został zwolniony i powrócił do domu. W 1940 podjął pracę w Ostbahn-
-Ausbesserunswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głownych PKP), gdzie po zakończeniu wojny 
był nadal zatrudniony (ZNTK). Na emeryturę przeszedł w 1979. Odzn. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi i odznaką „Przodujący Kolejarz”. [ZKRPiBWP NS, Sn 29; świadek Adolfa Pomietły]

SZEWCZYK JACENTY, ur. 2 VII 1908, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Jana i Katarzyny 
Antałek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1929 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, 
którą ukończył 1 VIII 1930. Po przejściu do rez. pracował dorywczo na budowach. W 1938 za-
warł zw. małż. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na 
front do Wieliczki. W czasie walk po rozbiciu jego oddziału powrócił do domu. W czasie oku-
pacji pracował w rolnictwie. Następnie w latach 1945-1947 był robotnikiem przy budowie torów 
kolejowych w Krakowie, po czym został zatrudniony w Ośrodku Sanatoryjno-Prewencyjnym  
w Rabce. Zm. w VI 1993 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, S 1300/818]

SZEWCZYK JAN, ur. 13 VI 1900, Mordarka, pow. nowosądecki, zam. w Krynicy, ż. Ja-
dwiga Wrona, miał 3 dzieci; strz. Zmob. w VIII 1939 do 7 ks 1 psp, z którą wyruszył na front 
pod Krynicę. 5 IX ukryty za kopą zboża, tuż obok zakrętu szosy Krynica–Powroźnik, ogniem 
swojego rkm-u przez 4 godziny trzymał w szachu jadące od Słowacji kolumny Wehrmachtu. 
Zginął podziurawiony nieprzyjacielskimi kulami. Ponoć nad jego mogiłą niem. k. oddała sal-
wę honorową. [SPMusz, Ns 132/65; J. Bieniek, Wojskowy Ruch oporu na Sądecczyznie, cz. 3, s. 453; M. Smoleń, 
Kronika…, s. 293]
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SZEWCZYK JAN, ur. 16 X 1901, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Alberta i Marii Do-
bosz, ż. Stanisława; plut. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynował naukę w gimna-
zjum. W tym też czasie należał do skautingu. W 1917 wstąpił do Legionów Polskich. Nastepnie  
w latach 1918-1923 pełnił służbę w WP. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920, 
podczas której został ranny pod Lwowem. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa,  
z którą wyruszył na front do Wietrznicy, jako d-ca plutonu łączności w swojej k. Podczas 
walk pod Dębowcem dowodzony przez niego oddział żołnierzy zlikwidował grupę dywer-
syjną liczącą 25 ludzi. Następnie pod Krzywczą w czasie walki z wozami panc. zniszczono 
2 pojazdy, a pod Przemyślem – 1. Z kolei w Sądowej Wiszni unieszkodliwił 3 czołgi i odbił 
259 polskich jeńców przetrzymywanych w pałacu Marsów. Do niewoli niem. dostał się 27 
IX w Lasach Janowskich z lekkimi ranami obu rąk. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 
po 1-dniowym pobycie zbiegł. Po powrocie do domu wstąpił do ZWZ (późn. AK), gdzie zo-
stał d-cą sekcji żandarmerii. Od II 1940 był z-cą d-cy placówki Limanowa (krypt. „Centra”),  
a także dowodził 1 plutonem „Sowa” w Limanowej. W jego domu, umiejscowionym pod bo-
kiem żandarmerii niem., działała radiostacja nadawczo-odbiorcza. Wspólnie z Władysławem 
Wróblem redagował i rozprowadzał biuletyny radiowe. Aresztowany w VI 1944 przez gestapo  
w Nowym Sączu i poddany torturom. Wobec braku dowodów winy zwolniony z więzienia 
we IX 1944. W XI 1944 podczas akcji partyzanckiej pod Jazowskiem został ranny, po czym 
do końca wojny był leczony. Odzn.: Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, „Odznaką Grunwaldzką”, Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem Dywizji Litewsko-Białoruskiej, oraz przedwojennymi: „Medalem Niepodległości”, 
„Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”, „Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921”, oraz „Odznaką Honorową »Orlęta«” (Obrońcom Kresów Wschodnich)”. [APK, 
UWKr, Wnioski na odznaczenia, s. 123, mikrofilm J-255; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Limanowa, nr 55; świadek 
Stanisława Marcisza i Stefana Skorupy; Materiały Kapituły Orderu Virtuti Militari]

SZEWCZYK JÓZEF, ur. 31 I 1910, Podłopień, pow. limanowski, s. Jana i Marii Kordecz-
ki; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 4 X 1931 r. do służby wojskowej w plutonie łączności  
1 psp, którą zakończył 18 III 1933. Po przejściu do rez. powołany był w 1937 i w VII 1939 na 
ćwiczenia wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do kł w macierzystym pułku, po czym wyruszył na 
front. 17 IX dostał się do niewoli niem. przy zakładaniu linii telefonicznej. Osadzony w obozie 
przejściowym, z którego zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. w 1997 i spoczywa na cmentarzu w Podłopieniu. [ZKRPiBWP NS, S 549/1167]

SZEWCZYK JÓZEF, ur. 10 XII 1914, Niedzica, pow. nowotarski, s. Walentego i Roza-
lii Majerczak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1937 do służby wojskowej w 3 psp  
w Bielsku, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do 2 b. tegoż pułku w krakowskiej Woli Ju-
stowskiej, na funkcję woźnicy. Do rez. przeszedł 13 XI 1938. Zmob. 24 VIII 1939 jako woźnica 
do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. W czasie drogi, 
z powodu uszkodzenia torów, został rozładowany, po czym dostał rozkaz powrotu do Nowego 
Sącza przez Gdów i Łapanów. Wobec niemożności jego wykonania, skierował się na wschód, 
gdzie w Dobromilu dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-
-Wola Justowska, skąd zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 
20 XII 1985 i spoczywa na cmentarzu w Niedzicy. [ZKRPiBWP NS, S 994/410]

SZEWCZYK JÓZEF STANISŁAW, ur. 22 II 1914, Nowy Sącz, s. Mikołaja i Marii No-
wak; ppor. rez., nauczyciel. Służbę wojskową rozpoczął ochotniczo 1 IX 1934 w Szkole Pod-
chorążych Rez. Piechoty przy 4 psp w Cieszynie, którą ukończył 13 IX 1932. Po przejściu do 
rez. powołany w 1938 na ćwiczenia wojskowe, podczas których został awansowany do stopnia 
ppor. Ponowne ćwiczenia odbywał od 1 VII do 1 VIII 1939. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp,  
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z którym wyruszył na pozycje do Żegiestowa, jako d-ca 2 plutonu 4 ks. W czasie walk ranny, 
dostał się do niewoli niem. W czasie przeprowadzania jeńców zbiegł w Kulikowie i powrócił 
do Zakopanego. Aresztowany 25 V 1941 przez gestapo pod zarzutem współpracy z podzie-
miem i osadzony w katowni „Palace”. W czasie nadarzającej się okazji zbiegł 21 VI 1941 i ukry-
wał się. Następnie 21 VI 1944 wstąpił do II Armii WP z przydziałem do 39 pal 10 Sudeskiej 
DP, gdzie był d-cą bat. Do rez. przeniesiony 8 X 1945. Po powrocie w rodzinne strony osiadł 
w Żegiestowie, gdzie pracował w Sanatorium Uzdrowiskowym. Od 1961 był kierownikiem 
sklepu GS „SCh” w Muszynie. Na emeryturę przeszedł w 1973. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Żegiestowie. [ZKRPiBWP NS, S 793; 
tamże, Koło Muszyna]

SZEWCZYK KAZIMIERZ, ur. 24 I 1909, Stary Sącz, pow. nowosądecki, s. Jana i Wikto-
rii Świebodzkiej, ż., miał 4 dzieci; kpr. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 16 IV 1931 do 
13 IX 1932 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyru-
szył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. W czasie walk w Gródku Jagiellońskim dostał się 
do niewoli niem. Podczas przewożenia jeńców do stalagu zbiegł w Jaśle i powrócił do domu.  
W 1941 zabrany przez Niemców z wozem, jako podwoda dla wojska. Wraz z jednostką, do 
której był przekazany, dojechał do Cześciakowa (?). Stąd na skutek komplikacji zdrowotnych 
został odesłany w 1942 do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
8 IV 1984 i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 751/318]

SZEWCZYK KAZIMIERZ, ur. 18 XI 1912, Skrudzina, pow. nowosądecki, zam. w Ga-
boniu, s. Wojciecha i Marii Gomółki; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas walk zaginął w nieznanym czasie ani miejscu. [SGSS, Zg 57/47; ZKRPi-
BWP NS, Materiały historyczne, t. 53]

SZEWCZYK MIKOŁAJ, pochodził z Łopusznej, pow. nowotarski; strz. rez., rolnik. We 
IX 1939 żołn. 2 plutonu 2 ks 1 psp, z którym wyruszył na front pod Hutę. Swój udział w wojnie 
zakończył w Lasach Janowskich. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Klemensa]

SZEWCZYK STANISŁAW, ur. w 1902, Gaboń, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncen-
tracji w Rytrze. Jako żołnierz formacją swoją wycofywałem się na wschód na Przemyśl. Ponie-
waż odparzyłem nogi, dostałem się na furmankę tzn. na podwody swoich ziomków. Jechałem 
z Emilem Maśką. W Tamanowicach był nalot niemiecki na skutek którego dużo ludzi zginęło  
i reszta się rozproszyła. Ja uciekłem z Waśką. Innych danych brak. [SPNS, Ns 1203/57; relacja dotycza-
ca zaginięcia Antoniego Potońca]

SZEWCZYK STANISŁAW, ur. w 1916; ppor. rez., nauczyciel w Lipnicy. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk pod Łużną został ranny. Przewiezio-
ny do szpitala w Gorlicach, gdzie 7 IX zm. Pochowany na cmentarzu wojennym w Gorlicach-
-Glinniku Mariampolskim, kw. 25. [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 212; H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 36]

SZEWCZYK STANISŁAW, ur. w 1917, Gaboń, pow. nowosądecki; strz. Żołn. 1 psp, 
który poległ w czasie walk w nieznanym czasie ani miejscu. [ZKRPiBWP NS, Materiały historyczne,  
t. 53]

SZEWCZYK STANISŁAW, zam. w Limanowej; strz. (?). We IX 1939 żołn. 2 ks 1 psp,  
z którą wyruszył na front. W czasie walk dostał się pod Jasłem do niewoli niem., po czym zo-
stał rozstrzelany. [SGLim. P 856/599; relacja Jana Piekarczyka]

SZEWCZYK WŁADYSŁAW, ur. 8 IV 1913, Podegrodzie, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Zofii Buczek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 8 IV 1937 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, 
którą zakończył 20 XI 1938. Zmob. 27 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 
1 k. bw. W czasie walk dostał się w Gródku Jagiellońskim do niewoli niem. Przeprowadzony 
pieszo do obozu przejściowego Nowy Sącz, skąd został wywieziony do stalagu V E Mühlhau-
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sen (nr jeńca 2678). Następnie przebywał kolejno w stalagu XIII A Nürnberg (nr jeńca 33327), 
stalagu V D Strasburg, stalagu V C Malschbach, gdzie pracował na roli. Do kraju powrócił  
w 1947, a pięć lat później zawarł zw. małż. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 16 I 1980 i spoczywa na cmentarzu para-
fialnym w Podegrodziu. [ZKRPiBWP NS, S 563/418; Książeczka wojskowa nr 0757732]

SZEWCZYK WOJCIECH, ur. 8 XII 1908, Gaboń, pow. nowosądecki, s. Jana i Agaty My-
jak, ż., miał 2 dzieci; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1929 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 5 IX 1930. Po przejściu do rez. zajmował się rolnictwem. Zawezwany w 1933 
na 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp i przydzielony do 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. W cza-
sie walk pod Rawą Ruską dostał się do niewoli niem. Osadzony w hamburskim stalagu (nr 
jeńca 2009), skąd w 1941 zbiegł i powrócił do domu. Tu początkowo ukrywał się, a następnie 
wstąpił do partyzanckiego oddziału BCh Stanisława Witowskiego „Juhasa” przyjmując pseud. 
„Wierzba”. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1999 i spoczywa na 
cmentarzu w Długołęce. [ZKRPiBWP NS, S 565/1281; SGSS, Kg 940/33]

SZKARADOWSKI TADEUSZ, ur. 8 VII 1910, Folwark; strz. (?) rez. Służbę wojskową 
pełnił od 5 IV 1931 do X 1932 w 3 ks 71 pp Zambrów. Po przejściu do rez. powołano go  
4 IX 1938 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. 
Po ich zakończeniu 20 XII 1938 powrócił do domu. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. W czasie walk pod Przemyślem 13 IX został ranny. Umieszczony w 80 Dy-
wizyjnym Szpitalu Polowym, gdzie wraz z innymi poszkodowanymi i personelem dostał się do 
niewoli niem. Dalsze leczenie odbywał w krakowskim szpitalu jenieckim. Po jego opuszczeniu 
8 IV 1940 powrócił do Nowego Sącza. Zm. w IV 1994 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu. [ZIW NS, Wykazy członków, syg. 100]

SZKARŁAT FRANCISZEK, ur. 2 IV 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, 
s. Jana i Marii Wójcik; st. strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 1 III 1937 do służby wojskowej w 2 ks 3 psp w Biel-
sku, którą zakończył we IX 1938. Zawezwany w V 1939 na 3-miesięczne ćwiczenia rez., które 
odbywał w 1 psp. Zmob. 27 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie walk 
pod Lwowem dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców, zbiegł w Krakowie-Pła-
szowie i powrócił 15 X do domu. W czasie okupacji był w sow. partyzantce. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 30 X 1989 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. 
[ZKRPiBWP NS S 1274/587]

SZKARŁAT JÓZEF, ur. 15 III 1900, Wronowice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Anny 
Kmiecik, ż.; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1919-1921 w 1 psp. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1927 zawarł zw. małż. z Franciszką Jabłońską, 
wdową po Józefie Krawczyku i zam. w Zawadce, prowadząc wspólnie gospodarstwo rolne. 
Zmob. 30 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do bw mjr. Antoniego Staraka. 
Wcielony 2 IX do 2 b., z którym wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się  
24 IX w Sarnach do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd 
31 X 1939 został zwolniony i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, S 570/673]

SZKODNY STANISŁAW, ur. 4 XI 1910, Krosna, pow. limanowski, s. Andrzeja i Marii 
Kołodziej; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1937 do służby wojskowej w 3 kckm  
53 pp Strzelców Kresowych, którą zakończył 18 IX 1938. Po przejściu do rez. był powołany  
30 V 1939 na 8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe do plutonu ppanc 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 
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do 3 kckm 1 psp, a następnie przekazany do plutonu łączności 1 k. 156 rez. pp, z którym wy-
ruszył na front do Wieliczki. W czasie walk dostał się w okolicach Bochni do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł 19 IX, po czym powrócił do domu. Zm. 
31 IX 1987 i spoczywa na cmentarzu w Ujanowicach. [ZKRPiBWP NS, S 573/496]

SZLACHTOWSKI ANTONI, ur. 15 VIII 1910, Nowy Targ, s. Ferdynanda i Marii Wa-
tychowicz; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1933-1934 w 1 psp.  
Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, po czym wyruszył na front. W czasie walk 
postrzelony pod Biegonicami w prawe kolano. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” 
i „Odznaką Grunwaldzką”. Innych danych brak. Zm. w V 1976 i spoczywa na cmentarzu  
w Nowym Targu. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Nowy Targ, nr 131]

SZLAGA FRANCISZEK, pochodził z Ochotnicy Górnej, pow. nowotarski; strz. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Stryju do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd jako rolnik został 30 X 1939 
zwolniony, po czym powrócił do domu. [Świadek Jana Chrobaka]

SZLAGA STANISŁAW, ur. 25 II 1915, Ochotnica Górna, pow. nowotarski, s. Józefa  
i Karoliny Bielskiej; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w 5 dru-
żynie 3 ks 1 psp. Z nastaniem wojny wyruszył na front. W czasie działań wojennych dostał się 
w Drohobyczu do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym w Stryju, a następnie 
w Starym Samborze, skąd zbiegł podczas wywózki jeńców do stalagu. Po powrócie do domu 
pracował w rolnictwie. Od 1943 współpracował z partyzantką sow. mjr. Iwana Zołotara, peł-
niąc funkcję łącznika. Zm. pod koniec 1998 i spoczywa na cmentarzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP 
NS, S 1187/1213]

SZMAGIER, imię nieznane, ppor. rez. We IX 1939 d-ca plutonu w 3 k. bON „Gorlice”. 
Innych danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 30]

SZOŁDRA FRANCISZEK, ur. 12 IV 1910, Łyczana, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Piotrowskiej; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany we IX 1931 do służby wojskowej w 1 psp, skąd 
po okresie wstępnego szkolenia przekazano go do b. KOP. Do rez. przeszedł we IX 1933. Za-
wezwany w VII 1939 na 8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Z chwilą 
wybuchu wojny przewieziony do OZ 21 DPG w Brzeżanach, po czym skierowano go na obsta-
wę granicy w rejon Żydaczów–Żurawno. Tu w czasie walk zestrzelił 2 samoloty nieprzyjacie-
la. Następnie przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie pod Budapesztem, skąd 
zbiegł i powrócił 18 XII 1939 do domu. Rok później zawarł zw. małż. i pracował w rolnictwie. 
W 1942 wstąpił do BCh. Po wojnie wyjechał do Głuchołazów, gdzie pracował w zawodzie mu-
rarza. Po powrocie do Nowego Sącza w 1951 był zatrudniony w Spółdzielni „Twórczość”, skąd 
w 1975 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 18 XI 
1995 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 1027/1147]

SZOŁDROWSKI STANISŁAW, ur. 19 III 1913, Brzezna, pow. nowosądecki, s. Michała 
i Kunegundy Pasiut, ż. Kunegunda; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej 
pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie, po czym w wieku 18 lat wyjechał 
do budowy portu w Gdyni. W tym też czasie należał do Związku Strzeleckiego. Po powrocie 
do domu w 1931 pracował w domu. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, któ-
rą zakończył we IX 1937. Zawezwany 2 lata później na ćwiczenia wojskowe do macierzystej 
jednostki, w czasie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Po jej zakończeniu 1 XII 1938 
powrócił do domu, po czym podjął pracę przy budowie zapory wodnej w Rożnowie. Zmob.  
29 VIII 1939 do 1 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front do Śnietnicy. W czasie walk o Krosno, 
będąc w k. szturmowej kpt. Franciszka Czerwińskiego, został ranny w lewą nogę. Umiesz-
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czony w tamtejszym szpitalu prowadzonym przez siostry zakonne, gdzie leżał na wspólnej 
sali z Niemcami przez blisko miesiąc. Następnie 5 X odesłany do szpitala jenieckiego w Sa-
noku i poddany 2 operacjom. Przewieziony 6 XII na dalsze leczenie do Krakowa, skąd w III 
1940 powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w VI 1988  
i spoczywa na cmentarzu Brzeznej. [ZKRPiBWP NS, s. 857/611; APK, PCK 19, Lista..., szpital Sanok, poz. 45; 
ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy koła Nowy Sącz]

SZOT JAN, ur. 25 III 1914, Nowy Sącz, s. Jana i Reginy Łacnej; kpr., dentysta. Powoła-
ny do służby 25 III 1938 w 1 ks 1 psp. Po odbyciu podstawowego przeszkolenia wojskowe-
go, 27 VI 1938 został przeniesiony do izby chorych na stanowisko sanitariusza. Następnie od  
1 XII 1938 uczestniczył w kursie sanitarnym przy 5 b. sanitarnym Kraków, po ukończeniu któ-
rego 1 VII 1939 powrócił do jednostki. W tym też charakterze uczestniczył w wojnie 1939. Po 
rozbiciu jego oddziału, 18 IX przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Nagyka-
nizsa, skąd 15 V 1940 został zabrany do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. Następnie przebywał 
w obozie w Reichenau, skąd po zwolnieniu 8 VIII 1940 powrócił do domu. Odzn. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 21 II 1981 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 595/157; Książeczka wojskowa nr C 0764545]

SZPILKA BALTAZAR, ur. 6 I 1906, Góra św. Jana, pow. limanowski, s. Franciszka i Re-
giny, ż.; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 1 klasy szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1928 do służby wojskowej w 4 psp w Cieszy-
nie, którą zakończył do 7 VII 1929. Po przejściu do rez. pracował u zamożnych gospodarzy, 
po czym zawarł zw. małż. i rozpoczął samodzielne gospodarowanie. Zmob. 28 VIII 1939 do  
2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej. W czasie walk pod 
Krosnem dostał się do niewoli niem. Konwojowany pieszo w kierunku granicy słowackiej 
zbiegł pod Nowym Sączem i powrócił do domu. W czasie okupacji jak i w latach powojennych 
trudnił się rolnictwem. Od 1950 pracował przy melioracjach, a następnie w limanowskim 
Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych, skąd w 1971 odszedł na emeryturę. Zm. w III 1995  
i spoczywa na cmentarzu w Górze św. Jana. [ZKRPiBWP NS, S 597/974]

SZPYRKA TADEUSZ, ur. 23 X 1902, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Piotra i Marii; strz. 
rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. W czasie 
walk ranny w rękę, został umieszczony w tamtejszym szpitalu. Po wejściu Niemców wywie-
ziony do stalagu IX A Ziegenhain, a następnie przekazany 13 VII 1940 do przymusowych prac  
u Fridricha Baumbacha w Ropperhain. Z powodu odnowienia się rany, zwolniony 8 I 1941 
z tego obowiązku, po czym powrócił do domu. Zm. 21 VI 1989 i spoczywa na cmentarzu  
w Zagórzanach. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 6, poz. 696]

SZUFNARA JAN, ur. 12 I 1907, Sokół k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta), s. Grzegorza 
i Anny Małek; st. strz., rez., krawiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Gorlicach, podjął 
naukę krawiectwa, uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Po uzyskaniu tytułu cze-
ladnika pracował w wyuczonym zawodzie jako pomocnik krawiecki. Powołany 18 III 1929 do 
służby wojskowej w 6 psp w Stryju, którą ukończył we IX 1930. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Od 6 IX jego jednostka była w odwrocie, idąc przez Nie-
leszów do Krościenka. Tam podczas nocnej bitwy został ranny w nogę i nieprzytomny został 
odwieziono go do szpitala w Sanoku. Za 2 dni szpital ewakuowano i transportem Czerwone-
go Krzyża został przewieziony do Starego Sambora. Tu konwój został zbombardowany i dal-
szą drogę do Lwowa ranni pokonywali na piechotę. Po przybyciu na miejsce umieszczono go  
w szpitalu wojskowym przy ulicy Łyczakowskiej. Niebawem jednak i ta lecznica została zbu-
rzona w wyniku nalotu, po czym rannych skierowano do Tarnopola. Tam dostał się do niewoli 
sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd przez Wołoczyska, Nowogród Wołyński został 
przeniesiony do Szepietówki. W ramach wymiany jeńców przewieziony do Lwowa, a następ-
nie Przemyśla i tam przekazano go stronie niem. Z powodu złego stanu zdrowia zwolniono 
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go 6 XI do domu. Przez okres okupacji wykonywał wyuczony zawód. Po jej zakończeniu pra-
cował do 1971 jako krawiec we własnym zakładzie. Zm. 26 VI 1988 i spoczywa na cmentarzu  
w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, S 925/963; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Zmarli, poz. 196]

SZULER ANDRZEJ, ur. 21 X 1907, Błotnia, pow. Przemyślany, woj. tarnopolskie, s. Mi-
chała i Katarzyny Leicht; strz. rez., stolarz. W wieku 10 lat zmarli mu oboje rodzice, a jego 
dalszym wychowaniem zajął się mieszkający w Nowym Sączu najstarszy brat Józef. Dzięki 
niemu ukończył szkołę powszechną, a następnie zdobył zawód stolarza w szkole zawodowej. 
Powołany 11 II 1929 do służby wojskowej, którą ukończył 1 III 1931. Po przejściu do rez. 
pracował w wyuczonym zawodzie na budowach w Krynicy. Powołany 30 VI 1934 na 2-tygo-
dniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w 1 psp. Od 1935 był zatrudniony przy budowie 
zapory wodnej w Rożnowie. Powołany 3 VIII 1939 na kolejne ćwiczenia do 1 psp i skierowany 
do Ochotnicy, gdzie budował umocnienia polowe. Tam też rozpoczął swój wrześniowy szlak. 
Podczas walk dostał się w Jaśle do niewoli niem., z której po 2 tygodniach zbiegł Po powro-
cie do domu pracował w Ostbahn-Ausbesserunswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głownych 
PKP). Po wojnie był pracownikiem SOK, a następnie powrócił do swojego zawodu w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, a od 4 XI 1971 w PKS Nowy Sącz. Rok później 
odszedł na emeryturę. Zm. w XI 1995 i pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 1192/1014]

SZUMACHER ANDRZEJ, ur. 11 II 1913, Gaboń, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Rozalii 
Dudy; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 
14 IX 1937. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, po czym 
wyruszył na front do Wieliczki. W czasie walk dostał się pod Gdowem do niewoli niem., z której 
niebawem zbiegł. W IV 1941 wstąpił do ROCh-u, gdzie służył jako łącznik i kolporter prasy 
podziemnej. W okresie późniejszym pod pseud. „Młot” organizował drużyny BCh, a w 1944 
stanął na czele plutonu w oddziale Stanisława Witowskiego „Juhasa”, biorąc udział w akcjach 
partyzanckich. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939. Zm. 3 II 1994 i spoczywa na 
cmentarzu w Gołkowicach. [ZKRPiBWP NS, S 607/864; świadek Jakuba Tokarczyka]

SZUMAŃSKI ADAM, ur. w 1902, Limanowa; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się 10 IX w Ko-
szewie w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Karakub 
(obwód doniecki), gdzie pracował prawdopodobnie w kamieniołomach. Przeniesiony 27 VI 
1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi RA) do prac przy budowie nowej linii 
kolejowej. Odesłany transportem nr 5 z dnia 20 VII 1941 ze stacji Uchta do obozu NKWD  
w Juży (obwód iwanowski), skąd po amnestii udał się 3 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej 
gen. Andersa w Tatiszczewie. Wraz z nią opuścił Związek Sowiecki i udał się do Iranu. Poległ  
6 VII 1944 jako st. strz. Kompanii Sztabowej 3 DSK, 2 Korpusu Polskiego i spoczywa na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym w Loreto (gr. 14-B-10). [Ośrodek KARTA, Indeks Represjonowanych, poz. 
109325; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 286]

SZUMILAS WALENTY, ur. 8 II 1908, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jana i Antoniny 
Sowy; strz. rez. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po okresie 
wstępnego szkolenia przekazano go do 4 b. KOP „Dederkały”, którą ukończył 20 III 1932. Po 
przejściu do rez. zawarł zw. małż. i nadal zajmował się rolnictwem. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, 
po czym wyruszył do miejsca koncentracji 2 b. w Łabowej. Po wybuchu wojny przemaszero-
wał do Marcinkowic, skąd koleją udał się na front do Limanowej. Wobec przedarcia się nie-
przyjaciela w rejonie Mszany Dolnej, wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierun-
ku wschodnim. Swój udział w wojnie zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału, 
na rozkaz przełożonych powrócił do domu. W czasie okupacji zajmował się rolnictwem. Po 
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jej zakończeniu został pracownikiem PKP, a następnie był zatrudniony w Rejonowym Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Limanowej, skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Zm.  
7 XII 1986 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, S 1145/474]

SZURLEJ WOJCIECH, ur. 11 I 1901, Zyznowa, przys. Trzciany, pow. bocheński, s. An-
toniego i Reginy Hajduk; strz. rez., cieśla. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1922-1924 prawdopodobnie 
w 1 psp. Po przejściu do rez. pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym 
Krynica. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę. Stąd skierowano go do placówki w Tyliczu. Na skutek przebicia się nieprzyjaciela na 
północ od Krynicy i wyraźnego okrążenia, w momencie zbliżania się wojsk niemieckich do tego 
terenu, wycofani zostaliśmy z Tylicza na wschód w kierunku Gorlic. Doszedłem do Skalnego,  
a następnie wycofaliśmy się do granicy węgierskiej. Po jej przekroczeniu 16 IX został interno-
wany, po czym zbiegł wraz z kilku kolegami. Zatrzymany przy przekraczaniu granicy przez 
słowacką straż i oddany Niemcom. Umieszczony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 
6686), skąd po 6 miesiącach wysłano go do stalagu V C Malschbach, a od V 1940 był w stalagu 
VA Ludwigsburg (nr jeńca 2011). Wolność odzyskał 1 V 1945 w wyniku alianckiej ofensywy, 
po czym 14 VII 1945 powrócił do kraju. Tu pracował w krynickim Uzdrowisku, jako bryga-
dzista ekipy remontowej. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 II 1989  
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, S 775/591]

SZWARC JÓZEF FRANCISZEK, ur. 1 I 1907, Zakliczyn, pow. tarnowski, zam. w Roż-
nowie (nr domu 310), s. Franciszka i Katarzyny Sieńskiej, ż., miał 1 dziecko; strz. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się w Biłgoraju do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd ok. 
20 IX wraz z innymi jeńcami usiłował zbiec. Zauważony przez wartowników, został przez nich 
zastrzelony. [SONS, T 41/42]

SZYBISZ WŁADYSŁAW, ppor. We IX 1939 d-ca plutonu w 1 b. 156 rez. pp. [M55B, s. 98]
SZYMAŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 8 V 1904, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Piotra  

i Katarzyny Mrzygłód; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1926-1928  
w 21 puł Równe. W 1932 zawarł zw. małż. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Przemyśl, skąd wywieziono go transportem kolejowym, po czym zbiegł w okolicach Tarnowa  
i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 23 VIII 1992. [ZKRPiBWP NS,  
S 1313/807]

SZYMAŃSKI WOJCIECH, ur. 4 IV 1909, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Piotra i Ka-
tarzyny Mrzygłód. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1931 do służby wojskowej w plutonie sap. 1 psp, 
którą zakończył 16 IX 1932. W 1935 zawarł zw. małż. Zawezwany 28 VII 1936 na 7-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w macierzystym pułku. Zmob. 22 VIII 1939 do 1 psp, po czym 
wyruszył na front pod Hutę. W czasie walk przekroczył granicę rumuńską i był internowany. 
Przewieziony w VIII 1940 do Krakowa, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji 
pracował w kamieniołomie. Po jej zakończeniu był zatrudniony w budownictwie kolejowym. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1997 i spoczywa na cmentarzu 
w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, S 635/1083]

SZYMCZYK JÓZEF, ur. 6 II 1918, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Bazylego i Domi-
celi Świderskiej; strz., robotnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, a następnie 
kolejno pracował: przy regulacji potoku w Jastrzębiku, budowie drogi Muszyna–Krynica  
i w muszyńskim tartaku. Jako członek Związku Strzeleckiego, został powołany do ON i skie-
rowany 20 VI 1939 na obóz szkoleniowy do Cyganowic k. Starego Sącza. Przydzielony w VIII 
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1939 do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Muszynie, gdzie pełnił służbę granicz-
ną. W czasie walk dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd w dro-
dze wymiany jeńców został w III 1940 przekazany stronie niem. Umieszczony w obozie przej-
ściowym Przemyśl, a następnie Stary Sącz, skąd zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji 
pracował ponownie w tartaku, a także przy wznoszeniu i remoncie prywatnych budynków. 
Wtedy też (1943) zawarł zw. małż. z Jadwigą Walicką, z którą miał 2 dzieci. Po wojnie został 
funkcjonariuszem MO, skąd we IX 1946 przeszedł do Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych.  
W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia, odszedł w 1968 na stanowisko palacza w Sana-
torium „Metalowiec” w Złockiem. Na emeryturę przeszedł 1974. Zm. 9 IV 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, S 640/376]

SZYNDOR, imię nieznane, por. We IX 1939 d-ca samodzielnej kckm, z którą wyruszył 
na front w kierunku Cieszyna. [Relacja Jana Króla]

SZYPULSKI RUDOLF, ur. 3 VIII 1902, Gorlice; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk przekroczył w nieznanych okolicznościach 
granicę węgierską. Internowany, skąd zbiegł i przedostał się do PSZ na Zachodzie. Zm. 27 X 
1942 i spoczywa na Cmentarzu Katolickim w Kazwin (Iran). [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 287; P. Żaroń, Wkaz 
cmentarzy i zmarłych żołnierzy, junaków Armii Polskiej w ZSRR i Iranie w latach 1941-1942, Toruń 2004, s. 239]

SZYSZKA EMIL, kpr. We IX 1939 żołn. 1 psp. Poległ 8 IX pod Korczyną, gdy osłaniał 
wycofujące się własne wojska. Spoczywa w mogile zbiorowej na cmentarzu w Borownicy,  
kw. 32. [Ksp, ŻW, t. 1/1, s. 228; P1P, s. 111, 131; APSkoł., Karty informacyjne ŚZŻAK, teczka 23, poz. 77 i 133]

SZYSZKA JAN, zam. w Barcicach, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którym wyruszył do miejsca jego koncentracji w Rytrze, 
w drużynie kpr. Jana Mszańskiego. [Relacja Jana Mszańskiego]

Ś

ŚLAZYK WŁADYSŁAW, pochodził ze Słopnic, pow. limanowski; strz. We IX 1939 
żołn. plutonu pionierów 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Świadek 
Stanisława Florka]

ŚLĄSKI ZBIGNIEW, ur. 23 IX 1917, Kraków, s. Władysława i Salomei Waniołek; kpr., 
technik dentystyczny. Po szkole powszechnej ukończył w 1935 technikum dentystyczne. Po-
wołany 20 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, gdzie ukończył szkołę podoficerską. Z chwilą 
wybuchu wojny wyruszył na front jako sanitariusz. Podczas walk dostał się w okolicach Sa-
noka do niewoli niem. Osadzony w stalagu XIII A Nürnberg, skąd 6 X 1941 został zwolnio-
ny, na podstawie Art. 9 Międzynarodowej Konwencji Genewskiej z 6 VII 1906, jako personel 
przeznaczony wyłącznie do zabierania, przenoszenia rannych i chorych i leczenia ich, po czym 
wrócił do domu. Podczas okupacji pracował w mleczarni w Mszanie Dolnej. Po wojnie był 
zatrudniony w mszańskim tartaku do 1952, po czym przeszedł na rentę inwalidzką. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Pochowany na cmentarzu w Mszanie Dolnej. 
[ZKRPiOR NS, Ś 744/255]

ŚLEDŹ LEON, ur. w 1911, zam. w Nowym Sączu, ul Młyńska 8; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Po zakończeniu wrześniowych walk powrócił do 
domu. Jednak w wyniku rodzinnych nieporozumień opuścił miasto, udając się na tereny zajęte 
przez wojska sow., w celu przedostania się na Węgry. Ujęty przez żołnierzy sow w czasie pró-
by przekraczaniu granicy. i postawiony przed sądem wojskowym pod zarzutem szpiegostwa.  
W wyniku tendencyjnego prowadzenia sprawy, skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. 
Na skutek interwencji jego znajomego Alfreda Friehlinga, znanego działacza komunistyczne-
go, zmieniono ten wyrok na pobyt w obozie. [SGNS, A 48/40]
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ŚLEDŹ STANISŁAW, ur. 25 V 1912, Naszacowice, pow. nowosądecki, s. Jana i Kata-
rzyny Mytko; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 XI 1934 do służby wojskowej w 5 psk Dębica, któ-
rą zakończył 15 IX 1936. Zawezwany w 1938 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał  
w macierzystej jednostce. W V 1939 wcielono go do ON i wysłano na obóz wojskowy w Cyga-
nowicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą 
wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Swój udział w wojnie zakończył pod Libu-
szą, gdzie wskutek zmasowanego ognia km, jego oddział został rozbity. Jesienią 1942 wstąpił  
w szeregi BCh z przydziałem do placówki Łącko (krypt. „Łąka”), do grupy wypadowej Sta-
nisława Witowskiego „Juhasa” działającej na terenie Naszacowic i okolicy, przyjmując pseud. 
„Łąka”. Po zakończeniu wojny objął gospodarstwo rolne w Szczawniku na którym pracował do 
1954. Następnie przeniósł się do Mostków, gdzie nadal trudnił się rolnictwem. Zm. 26 IX 1996 
i spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiOR NS, Ś 871; SPNS, Ns 135/56]

ŚLEPIAK STANISŁAW, ur. 10 X 1909, Nowy Sącz, s. Antoniego i Julii Pękali, kawaler; 
ppor. rez., prawnik. Absolwent II Gimnazjum w rodzinnym mieście, a następnie Szkoły Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty przy 4 psp w Cieszynie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w Kozielsku, skąd na podstawie listy wywózkowej nr 32/2, poz. 23  
z 14 IV 1940, został wywieziony przez NKWD do Katynia i tam zamordowany. [WPH; t. 3/1996, 
s. 278; GNLK, s. 89]

ŚLĘZAK TADEUSZ, ur. 23 III 1923, Limanowa, s. Stanisława i Zofii Surmy; strz., masarz.
Jako członek WFiPW, został powołany w VII 1939 do ON i skierowany na obóz wojskowy do 
Cyganowic k. Starego Sącza. 25 VIII 1939 wraz z 2 k. bON „Limanowa” wyruszył na front pod 
Krościenko n. Dunajcem. Podczas walk pod Krosnem dostał się do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Gorlice, skąd zbiegł i powrócił do domu. W 1943 wstąpił do oddziału 
GL RPPS (od 1944 zmiana nazwy na Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjali-
stów; OW PPS), dowodzonego przez Adama Rysiewicza „Teodora”, działającego na terenach 
u podnóża Babiej Góry, w okolicach Wadowic, Myślenic, Zawoi, Makowa Podhalańskiego, 
gdzie pod pseud. „Tadek” walczył w plutonie Stanisława Długosza „Zamka”. Odzn.: Brązowym 
Krzyżem Zasługi i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 28 X 1990 i spoczywa 
na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiOR NS, Ś 688/684]

ŚLIWA CZESŁAW, ur. 19 VII 1908, Sokół k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta), s. Jana  
i Wiktorii Michałowskiej; strz. rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W 1924 został palaczem kotłowym w firmie Glo-
blera. Powołany w 1930 do służby wojskowej w 6 psp Drohobycz, którą zakończył w 1931. Po 
przejściu do rez. nadal pracował w tartaku. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym 
wyruszył na front do Małastowa. Podczas walk oddział został rozbity pod Mościskami, a on 
powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w tartaku. Po wojnie wstąpił w szeregi MO, 
skąd odszedł 1 VII 1945 do Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębior-
stwo Państwowe. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 16 VIII 1986  
i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 178]

ŚLIWA FRANCISZEK, pochodził z Muszyny, pow. nowosądecki; strz. rez., robotnik. 
Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” z którym wyruszył na front pod Hutę. 
Świadek śmierci Michała Wojtasa. Innych danych brak. [SGMuszyna, Zg 8/50]

ŚLIWA FRANCISZEK ANDRZEJ, ur. w Sokole k. Gorlic (obecnie dzielnica miasta), 
s. Jana i Wiktorii Mieczołowskiej; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym 
wyruszył na front. Brał udział w wypadzie na stronę słowacką przeprowadzonego z Koniecz-
nej, w czasie której został ranny, stąd też 6 IX umieszczono go w gorlickim szpitalu. Wobec 
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postępującej ofensywy niem., jeszcze tego samego dnia ewakuowany przez polski oddział sa-
nitarny w kierunku wschodnim. Prawdopodobnie po dojściu do zdrowia powrócił do domu, 
bowiem 26 XII 1943 zawarł zw. małż. w Gorlicach z Janiną Król. Innych danych brak. [APK,  
PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 37; SGGorl., Lhip 51/44]

ŚLIWA JÓZEF, ur. w 1911, zam. w Muszynie, pow. nowosądecki; strz., rez., robotnik. 
Zmob. w 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” z którym wyruszył na front pod 
Hutę. Innych danych brak. [SGMuszyna, Zg 33/47]

ŚLIWA WOJCIECH, ur. 1 XII 1900, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jana i Julii Młynar-
czyk; strz. rez., robotnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1918-1924. Brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Zmob. 26 VIII 1939 do 3 kom. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front. 
W czasie walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, 
skąd miał być wywieziony do stalagu. Podczas transportu jeńców do obozu zbiegł w Bochni, 
po czym powrócił do domu. Przez całe życie pracował w tartaku. Zm. po 1980 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiOR NS, Ś 162/682; świadek Antoniego Pietrzaka]

ŚLIWA WOJCIECH, ur. 11 IV 1907, Jodłownik, pow. limanowski, s. Wojciecha i Apo-
lonii Zając; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej w plutonie art. 3 psp w Bielsku, 
którą zakończył we IX 1936. Zawezwany 2 lata później na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do  
1 psp, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 kckm 1 psp,  
z którą wyruszył na front pod Grybów. W bliżej nieznanych okolicznościach był ranny i dostał 
się 28 IX 1939 do niewoli sow. w Stanisławowie. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd w XI 
1939 w ramach wymiany jeńców, został przekazany Niemcom. Osadzony w stalagu XII A Lim-
burg (nr jeńca 32821), skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego wywieziono 
go do przymusowych prac w Rosenberg (Badenia-Wirtembergia). Tam też w III 1945 odzyskał 
wolność, w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Do kraju powrócił 21 XII 1945. Przez całe 
życie trudnił się rolnictwem. Zm. 21 II 1977. [ZKRPiBWP NS, S 22/59; świadek Stanisława Nowaka]

ŚLIWA TADEUSZ, ur. 8 XII 1919, Łużna, pow. gorlicki, s. Tomasza i Heleny Jareckiej; 
strz., malarz. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Jako członek Związku Strzeleckiego został powołany w V 1939 do ON i skierowany na obóz 
wojskowy. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Swój 
udział w wojnie zakończył pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
Aresztowany w 1941 przez Niemców pod zarzutem przynależności do podziemnej organi-
zacji i osadzony w gorlickim więzieniu. Zwolniony po 2-miesięcznym pobycie, wobec braku 
dowodów winy. Od 1944 pracował przymusowo wznosząc umocnienia polowe. Po zakończe-
niu okupacji zawarł w 1945 zw. małż. i zajmował się rolnictwem. W 1960 był radnym GRN  
w Łużnej. Odzn. Złotym Krzyżem Zasługi. [ZKRPiBWP NS, Sn 99]

ŚLUZAR WŁODZIMIERZ, elew. Uczeń gry na basie „B” w orkiestrze 1 psp. 4 IX 1939 
wraz z kolegami przewieziony do OZ Brzeżany. Stamtąd zgodnie z rozkazem wymaszerował 
ku granicy z Węgrami, a w drodze dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. Umieszczony w obo-
zie Podwołoczyska, skąd jako małoletni został zwolniony. Zm. w Nowym Sączu. [KLc]

ŚMIAŁEK STANISŁAW MARIAN, ur. 25 VI 1913, Stary Sącz, s. Józefa; ppor. rez., 
prawnik. Absolwent II Gimnazjum w Nowym Sączu z 1933, a następnie Wydziału Prawa UJ. 
Ppor. mianowany w 1938. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony w Ko-
zielsku, skąd 16 IV 1940 na podstawie listy wywózkowej nr 29/3, poz. 37 został wywieziony 
przez NKWD do Katynia i zamordowany. Jego nazwisko znajduje się w niemieckim Amtliches 
Material zum Massenmord von Katyń pod nr 01302, a także w polskim Wykazie Ofiar na s. 16. 
Przy ekshumacji znaleziono przy zwłokach listy, pocztówki, fotografie i różaniec. [Ksp, PJWiI,  
t. 5, s. 367; P1P, s. 133; J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 221; A Szczęśniak, Katyń, s. 164; GNLK, s. 90]
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ŚMIAŁEK STEFAN JAN, ur. 29 XII 1907, Nowy Sącz, s. Marcina i Anastazji Horowskiej; 
st. strz., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę ślusarstwa w szkole 
zawodowej. W 1933 podjął pracę w PKP. Powołany 23 X 1927 do służby wojskowej, którą za-
kończył 15 IX 1929. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front do Krynicy. Swój 
udział w wojnie obronnej zakończył pod Przemyślem, gdzie oddział został rozbity, a on wrócił 
do domu. Zarówno w okresie okupacji jak i w latach powojennych pracował na kolei, skąd  
w 1959 przeszedł na rentę inwalidzką. Odzn. „Medalem 10-lecia Polski Ludowej” oraz odzna-
ką „Przodujący Kolejarz”. Zm. 15 II 1990 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu, kw. 7. [ZKRPiBWP NS, S 792/658]

ŚMIAŁEK WŁADYSŁAW, ur. 30 V 1902, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Antoniego  
i Marii Wiernej; st. strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany w wieku 17 lat do służby wojskowej w wojsku austriackim 
we Lwowie. Po zakończeniu I wojny światowej wstąpił w szeregi WP, z którym brał udział  
w wojnie polsko-ukraińskiej, a następnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 25 VIII 1939 do  
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze, jako 
obsługa km. Przesunięty do Piwnicznej, gdzie brał udział w starciach granicznych. Po czym 
w trakcie wycofywania się na wschód dostał się w Stanisławowie do niewoli sow. Po ucieczce 
skierował się w stronę domu. Zatrzymany przez niem. patrol i osadzony w obozie przejścio-
wym Kraków-Kobierzyn, skąd po zwolnieniu powrócił do domu. W okresie okupacji należał 
do BCh, gdzie służył pod pseud. „Ostrew”. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. i spo-
czywa na cmentarzu w Biegonicach. [ZKRPiBWP NS, S 1154]

ŚMIAŁEK WŁADYSŁAW, ur. 7 I 1914, Jezierna k. Tarnopola, s. Maksymiliana i Józefy; 
ppor. rez., nauczyciel. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako d-ca plu-
tonu, a w czasie późniejszych walk objął dowództwo 8 ks 1 psp. W V 1940 wstąpił do ZWZ, do 
placówki „Zofia”. Aresztowany 7 XI 1942 przez gestapo i osadzony w nowosądeckim więzieniu. 
Przewieziony 23 I 1943 do Tarnowa, skąd transportem wysłano go 1 II 1943 do KL Auschwitz 
(nr obozowy 93229), później 14 III 1943 przeniesiono do KL Flossenbürg, zaś stamtąd 3 VII 
1943 do KL Dachau. Odzn. Krzyżem Virtuti Militari. Zm. 18 II 2003 i spoczywa na cmentarzu 
w Tarnowie. Innych danych brak. [P1P, s. 115; świadek Władysława Błaszkiewicza]

ŚMIERCIAK JAN, ur. 24 XII 1920, Moszczenica Wyżna, pow. nowosądecki, s. Jana  
i Anieli Olchawy; strz. Jako członek Związku Strzeleckiego zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front, jako woźnica w pułkowym taborze. Podczas wrześniowych walk 
w Tomanowicach k. Sądowej Wiszni, podczas nalotu, jedna z zrzuconych bomb trafiła w jego 
furmankę. W wyniku eksplozji poniósł śmierć na miejscu. [SGSS, Zg 47/47]

ŚMIERCIAK PIOTR, ur. 8 IX 1912, Przyszowa, pow. limanowski, s. Franciszka i Fran-
ciszki Mąki; st. strz., rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w kckm 
2 psp w Sanoku, którą zakończył 10 IX 1936. Powołany jesienią 1938 do 1 psp, wziął udział  
w wielkich manewrach na Wołyniu, gdzie awansował do stopnia st. strz., po czym brał udział 
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front pod 
Grybów, jako celowniczy ckm. Podczas walk w Balicach k. Mościsk dostał się do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym, skąd 22 IX zbiegł i powrócił do domu. Zaprzysiężony  
w 1940 przez kpt. Skarżewskiego do ZWZ, z przydziałem do placówki w Przyszowej, gdzie słu-
żył pod pseud. „Gaj”. Następnie był żołn. placówki „Łoś” w Łukowicy. Tam też awansował na 
kpr. 1 I 1945. Zm. 4 IV 1989 i spoczywa na cmentarzu w Przyszowej. [ZKRPiBWP NS, S 1128/601; 
Książeczka wojskowa nr C 0762577]

ŚMIETANA JÓZEF, ur. 10 I 1913, Rabka-Zaryte, pow. nowotarski, s. Tomasza i Wik-
torii Smoleń; st. strz., rzeźnik-masarz. Po szkole powszechnej kontynuował naukę w szkole 
zawodowej, zdobywając zawód rzeźnik-wędliniarz. Jako jej absolwent pracował w wyuczonym 
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zawodzie. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej w plutonie konnym k. zwiadowców 3 psp  
w Bielsku, zakończoną 10 VIII 1937. Powołany wiosną 1938 na przeszkolenie rez., które od-
bywał w macierzystej jednostce. Zmob. 26 VIII 1939 do 7 ks 1 psp, po czym wyruszył na 
front pod Krynicę. Podczas walk dostał się 17 IX w Rodatyczach k. Gródka Jagiellońskiego do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, a następnie Łańcut, skąd zbiegł 
między Bochnią a Kłajem i powrócił do domu. W 1941 po zaprzysiężeniu przez por. Stachurę 
pseud. „Adam”, wstąpił w szeregi AK, gdzie jako łącznik używał pseud. „Szumilas”. Zm. 11 XI 
1994 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, S 1281/930]

ŚNIADECKI ZYGMUNT, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany w ramach 
nadwyżek kadrowych do OZ Brzeżany. Jego dalsze losy są nieznane. [P1P, s. 116]

ŚNIEŻKA, imię nieznane, ogniomistrz. We IX 1939 z-ca d-cy plutonu art. przy 1 psp. 
Innych danych brak. [Relacja Franciszka Franczaka]

ŚWIADEK JÓZEF, ur. w 1910; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, i przekazany do 
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Jego dalsze dzieje są nieznane. 
[SGNS, Zg 125/45]

ŚWIĄTKOWSKI JAN, ur. 3 II 1912, Mochnaczka Wyżna, pow. nowosądecki, s. Andrzeja 
i Kseni Garbery; strz. rez., dorożkarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył 6 X 1935. W 1937 zawarł zw. małż. z Melanią Churej, miał 1 dziecko. Zmob. 
w VIII 1939 do plutonu art. 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Lwowem 
dostał się 21 IX do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 20 X 
1939 zbiegł, po czym powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w rolnictwie. Po jej 
zakończeniu w ramach akcji „Wisła” został wywieziony do Budziszowa na Ziemiach Zachod-
nich. Do Krynicy powrócił w 1977 i został dorożkarzem. Postanowieniem prezydenta Polski 
14 II 2001 awansowany do stopnia ppor. Zm. w I kwartale 2004 i spoczywa na cmentarzu  
w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, S 909/1538]

ŚWIDERSKI BOLESŁAW, ur. 24 IV 1909, Nowy Sącz, tam zam., ul. Piłsudskiego 22,  
s. Władysława i Krystyny, kawaler; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. 
Przebywał przez cały okres wojny w stalagach: XII A Limburg i XII F Saarburg. Zm. 30 VIII 
2004. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK; baza danych straty.pl]

ŚWIDERSKI EDWARD, ur. 1 V 1911, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Jakuba i An-
toniny Markiewicz; strz. rez. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 28 X 932 do służby wojskowej w szwa-
dronie ckm 13 puł Wileńskich, którą ukończył 17 IX 1934. Po przejściu do rez. pracował 
w tartaku Sigulin i Wolf w Złockiem. Od 1 X 1937 odbywał 4-tygodniowe ćwiczenia woj-
skowe. Wcielony 30 V 1939 do ON, skąd wysłano go na przeszkolenie wojskowe w Cy-
ganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, 
z którym wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk pod Sadową Wisznią dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Żurawica, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
W okresie okupacji pracował w muszyńskich kamieniołomach. Po jej zakończeniu był za-
trudniony w Nadleśnictwie Muszyna jako woźny, a od 16 IV 1963 na podobnym stanowi-
sku w Prezydium MRN – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Stamtąd też  
6 V 1975 przeszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
18 I 1987 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, S 916/481; tamże, Koło Muszyna; 
Książeczka wojskowa nr C 0756586]

ŚWIDERSKI MARIAN STANISŁAW, ur. 28 VII 1911, Podrzecze, pow. nowosądecki, 
s. Wojciecha i Anny Cisowskiej; strz. rez. We IX 1939 żołn. 1 psp z którym wyruszył na front. 
Podczas działań wojennych zaginął. Innych danych brak. [MP, nr 12/46]
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ŚWIDERSKI MICHAŁ, ur. w 1914, Biała Niżna, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny 
Rzemińskiej; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Poległ w bliżej 
nieznanym miejscu i czasie. [SGGrybów, a 707/42; P1P, s. 131]

ŚWIDERSKI STANISŁAW, pochodził z Muszyny, pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 1939 
prawdopodobnie do bON „Nowy Sącz”, 3 k. „Krynica”, z którym wyruszył na front do Huty.  
W czasie wrześniowych walk poległ w nieznanych okolicznościach. [F. Kmietowicz, Muszyna, s. 195]

ŚWIEBODZKI KAROL, ur. 3 IX 1904, Stary Sącz, tam zam., ul. Targowa 13, s. Tomasza 
i Anieli Pasiut, od 23 III 1932 ż. Anna Lenczowska; rejestrator sądowy. Zmob. 15 VIII 1939 do 
1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Nie-
mniej jednak jego szlak bojowy jest nieznany Aresztowany 10 IV 1942 przez gestapo za przy-
należność do ZWZ-AK i kolportaż prasy podziemnej; osadzony w nowosądeckim więzieniu. 
Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem z 17 VI 1942 wywieziono go do KL Auschwitz 
(nr obozowy 39655). W drodze zdołał wyrzucić gryps, który dotarł do rodziny. Chorego na 
opuchliznę wzięto 10 VIII 1942 z obozowego szpitala i uśmiercono w komorze gazowej. [SGSS, 
Zg 17/46; Ksp, t. 2, s. 1174, 1182, 1183, 1184; relacja Eugeniusza Szewczyka]

ŚWIEC FRANCISZEK, ur. 23 III 1911, Krempachy, pow. nowotarski, s. Józefa i Zofii
Rabskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w X 1932 do służby wojskowej, którą zakończył 
we IX 1934. Zw. małż. zawarł 3 lata później. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do opl 
miasta. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Krosnem, skąd po rozbiciu oddziału 
skierował się w stronę domu. Zatrzymany w drodze przez patrol niem. i umieszczony w obozie 
przejściowym Gorlice, skąd zbiegł. Aresztowany w 1940 przez gestapo pod zarzutem działania 
na szkodę Niemiec i osadzony w zakopiańskim więzieniu „Palace”. Wobec braku dowodów 
winy zwolniony po 6-tygodniowym pobycie w uwięzieniu. Przez całe życie trudnił się rolnic-
twem. Odzn. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Za Wysługę Lat” (za 40 lat w OSP). 
Zm. 27 VII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Krempachach. [ZKRPiBWP NS, S 1046/1064]

ŚWIECHOWSKI FRANCISZEK, ur. 27 I 1913, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Władysła-
wa i Rozalii Boskiej; kpr. rez., stolarz. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej, którego 
ojciec walczył w szeregach armii austriackiej w latach 1914-1918. Po ukończeniu 7 klas szkoły 
powszechnej pracował sezonowo w przedsiębiorstwach państwowych. Powołany 28 IX 1936 
do służby wojskowej w 1 psp i skierowany do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. 
powrócił do pułku. W III 1938 odszedł do rez. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez. 
do macierzystej jednostki, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Ponownie był 
wzięty do 1 psp wiosną 1939, tym razem na 3 tygodnie, celem odbycia ćwiczeń. Zmob. 30 
VIII 1939 do 7 ks 1 psp i następnie przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 2 IX na 
front do Wieliczki. Po wycofaniu się z pierwotnych pozycji obronnych doszło do kolejnej potyczki  
z Niemcami. W jej wyniku zostaliśmy odcięci od swoich głównych sił, pozostając na tyłach fron-
tu. W tej sytuacji dowodzący nimi oficer nakazał ukrycie broni i powrót do domu. Tu w okresie 
1940-1943 dostarczał żywność dla żołnierzy BCh. Po zakończeniu wojny wobec wzmożonej 
działalności podziemia, wydano w 1947 nakaz pilnowania swoich miejscowości. Zgodnie  
z tym, w dniu 12 II wypadła mu tzw. warta w towarzystwie 2 innych kolegów. W czasie jej 
pełnienia pojawili się jacyś 2 nieznani mężczyźni. Równocześnie przypadkowo, czy też celo-
wo pojawił się patrol UB, który otworzył ogień do nieznajomych. Po owej strzelaninie mili-
cjanci szybko się oddalili. Wówczas okazało się, że jeden z nich zbiegł, a drugi został zabity. 
W tej sytuacji wartownicy zameldowali o tym komendantowi Stanisławowi Łatce, opisując 
szczegółowo przebieg zdarzeń. Czy on interweniował gdzieś, nie wiadomo. W każdym bądź 
razie po upływie ok. godziny powrócił ów patrol, któremu komendant zrelacjonował prze-
bieg wydarzeń. Przybyli po wysłuchaniu meldunku komendanta, wzięli zwłoki do samochodu  
i pojechali do Łącka. Nazajutrz zabrano całą wartę na komisariat, celem ich przesłuchania, 
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jako tych którzy współpracują z „bandytami”. Przesłuchanie prowadził Edward Kotowicz, 
który szantażem i biciem kolbą pistoletu po całym ciele chciał wymusić przyznanie się do 
winy. Owocem tego „przesłuchania” był jedynie pobyt Franciszka w szpitalu i ponadmie-
sięczne leczenie. W 1952 związał się z organizacją podziemną „Odwet”, udzielając jej pomocy. 
Aresztowany wskutek donosu za ową działalność i skazany na 6 lat więzienia. Po odbyciu 2 lat  
i 7 miesięcy kary, został zwolniony z więzienia i podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budowy 
Dróg i Mostów w Nowym Sączu. Stąd w 1958 przeszedł do Oddziału Transportu Leśnego Sta-
ry Sącz, gdzie pracował jako stolarz przemysłowy do 1978 , po czym przeszedł na emeryturę. 
[Stowarzyszenie żołnierzy AK, teczka 658]

ŚWIERAD STANISŁAW, ur. 24 IV 1907, Trzycierz, pow. nowosądecki, s. Jana i Anny 
Ogorzałek; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej ukończył kurs kowalski, po czym pracował 
w tym zawodzie. Powołany 15 IV 1929 do służby wojskowej, którą zakończył 15 X 1930, po 
czym zawarł zw. małż. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez., w czasie których uczestniczył  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, po 
czym wyruszył na front do Krakowa. Pod Chełmem otoczeni przez Niemców na rozkaz majora 
zakopaliśmy w lesie broń i rozeszliśmy się grupowo każdy w swoja stronę Po drodze zatrzymali nas 
Niemcy i wzięli do obozu przejściowego i rozdzielili na województwa. W ten sposób doszedłem do 
domu, uciekając z pociągu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem, a także dorywczo pracował 
jako kowal. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, S 802/515]

ŚWIERCZEK FERDYNAND, ur. 1 III 1916, Męcina, pow. limanowski, s. Michała i Zofii
Pociechy; st. strz., kolejarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W 1937 zawarł zw. małż. Powołany 4 III 1939 do służby woj-
skowej w k. zwiadowców 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na 
front do Uścia Ruskiego. Swój udział w wojnie zakończył w Jaworowie, po czym powrócił do 
domu. W okresie okupacji pracował w kamieniołomach. Po jej zakończeniu był zatrudniony 
od 1946 w kolejnictwie. Stamtąd też w 1976 przeszedł na emeryturę. Zm. w 1993 i spoczywa 
na cmentarzu w Męcinie. [ZKRPiBWP NS, S 1146/926]

ŚWIERCZEK IGNACY, ur. 28 VI 1910, Męcina, pow. limanowski, s. Jana i Marii Ja-
błońskiej; kpr. rez., kolejarz. Ojca nie pamiętał, bowiem zginął podczas I wojny światowej, 
jako żołn. austriacki. W tej sytuacji oddano mnie na wychowanie do brata ojca, gdzie ukoń-
czyłem szkołę powszechną oraz Zawodową zdobywając zawód ślusarza. Powołany 1 XI 1931 
do służby wojskowej w 13 puł Wileńskich, szwadron szkolny Nowowilejka, w czasie której 
ukończył szkołę podoficerską. Do rez. przeszedł 15 X 1933. W 1936 zawarł zw. małż. Powołany  
w III 1939 na 2-miesięczne ćwiczenia rez. odbywające się w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Tu skierowano go do 
bardzo ciężkiej pracy przy kopaniu rowów przeciwlotniczych, stawiania zasieków i blokowania 
przejść i przejazdów drogowych. Sypaliśmy kilkunasto metrowe kopce, na których były ustawia-
ne CKM-y. To trwało do 1 września. W dniu tym wybuchła wojna i wraz z Obroną Narodową 
mieliśmy powstrzymać najazd niemiecki. W godzinach popołudniowych Niemcy okrążyli nas na 
drogach i rozpoczęli natarcie na nas w dolinę pod Hutę. Po ciężkich walkach zginęło trochę żoł-
nierzy. Ja i kilku innych bez dowództwa rozproszeni po drogach uciekaliśmy z życiem. Po drodze 
spotkałem oddział WP do którego dołączyliśmy się, by stawiać dalszy opór wojskom niemieckim. 
Tak doszliśmy pod Przemyśl. W lesie w którym ukryliśmy się okrążyły nas zmotoryzowane wojska 
niemieckie, zatrzymując do niewoli. Po przemarszu kilkunastu kilometrów, po kilkunastu dniach 
zostaliśmy podzieleni na grupy. Grupę w której byłem odesłano na stację kolejową Dobromil,  
w celu rozładowywania wagonów kolejowych, na których była broń i amunicja oraz żywność dla 
żołnierzy niemieckich. Pracowaliśmy przez dwa tygodnie o jednym posiłku dziennie. Przez ciągłe 
kopanie i bicie nas nie byliśmy już zdolni do dalszej pracy, bowiem przeznaczona nas na wykoń-
czenie. Po przyjściu z pracy straciłem przytomność. Tak przeleżałem na ziemi kilka godzin zanim 
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ją odzyskałem. Resztkami sił poczołgałem się do pobliskiego dworu. Przybyłem w porę. Dano mi 
tam garnuszek mleka oraz stare cywilne ubranie, abym jak najprędzej poszedł dalej. Natrafiłem 
na patrol niemiecki, któremu zbiegłem i udało mi się wrócić i ukryć w słomie. Niemcy bagnetami 
kłuli słomę szukając uciekiniera. Zostałem lekko pchnięty bagnetem. Ranny i chory powrócił 
do Nowego Sącza, następnie udał się do Męciny, gdzie pracował w gospodarstwie. Od 1950 
służył w SOK, skąd w 1956 przeniesiono go do Oddziału Wartowniczego SOK. Na emeryturę 
przeszedł w 1974. Odzn. odznaką „Przodujący Kolejarz”. Zm. pod koniec 1998 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 968/1233]

ŚWIERCZEK KAZIMIERZ, ur. 11 V 1914, Kraków, s. Edwarda i Marii Jury; kpr. rez., 
robotnik. Po szkole powszechnej ukończył 3-letnią szkołę budowlaną. Powołany 2 XI 1934 do 
służby wojskowej w III b. 12 pp Kraków, skąd przeniesiono go do Centralnej Szkoły Podofi-
cerskiej w Ossowie. Jako jej absolwent w stopniu st. strz., został przeniesiony 13 III 1935 do  
b. KOP Osowiec. Do rez. przeszedł 21 IX 1936 i podjął prace w charakterze telegrafisty na
PKP. Zmob. 19 VIII 1939 do 1 psp z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał 
się do niewoli niem., z której 5 X zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji pracował jako 
robotnik. Po jej zakończeniu został zatrudniony w PTHW, jako dostawca, a następnie konwo-
jent. [ZKRPiBWP NS, S 1167]

ŚWIERCZEK WŁADYSŁAW, ur. 8 V 1914, Męcina, pow. limanowski, s. Jana i Anny 
Jabłońskiej; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę  
w szkole zawodowej. Powołany 6 XI 1936 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, którą następnie 
kontynuował do 6 XI 1938 w 4 b. KOP Dederkały. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front pod Krynicę. Swój udział w wojnie obronnej zakończył pod Lwowem, skąd 
po kapitulacji powrócił do domu. Od 1 IX 1940 był pracownikiem Ostbahn-Ausbesserunswerk 
Neu-Sandez (d. Warsztatów Głównych PKP), gdzie pracował także po wojnie (późn. ZNTK), 
na stanowisku magazyniera. Stamtąd też w 1971 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. w III 1991 
i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, S 880/717]

ŚWIERCZEK WŁADYSŁAW, ur. 30 I 1908, Męcina, pow. limanowski, s. Michała i Zofii
Pociechy; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował sezonowo w Odcinku 
Drogowym PKP Rabka. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 3 psp w Bielsku, którą 
zakończył we IX 1931 w 3 psp w Bielsku. Po przejściu do rez. powoływany był na ćwiczenia 
wojskowe w następujących terminach: w VIII 1934 na 4 tygodnie, w X 1936 na 6 tygodni  
(1 psp) i w V 1939 na 2 tygodnie. Zmob. 20 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyru-
szył na front pod Krościenko n. Dunajcem. Brał udział w walkach na górze Marszałek. Podczas 
późniejszych walk pod Jedliczem dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Ka-
isersteinbruch (nr jeńca 458). Potem przebywał kolejno w: stalagu XII C Wiebelsheim, stalagu 
XII B Frankenthal, a od 29 III 1943 w stalagu XII F Forbach, gdzie też 3 V 1945 odzyskał wol-
ność w wyniku ofensywy wojsk alianckich. Do kraju powrócił w 1945. Zm. w 1980 [ZKRPiBWP 
NS, S 717/196; Książeczka wojskowa nr B 045248; świadek Jana Oleksego]

ŚWIERCZEWSKI LUCJAN, ur. 7 I 1901, Jedlińsk, pow. radomski, s. Franciszka i Feliksy 
Wolskiej; kpt. służby stałej. Rozkazem z 26 III 1931 został przeniesiony z KOP-u do 1 psp. Tu 
został mianowany d-cą 8 ks. Od 28 IX 1935 był ż. z Anną Witek. 26 VIII 1939 został d-cą Od-
działu Wydzielonego, a następnie od 10 IX d-cą III b. 1 psp. Podczas walk dostał się w Rzęsnej 
Ruskiej do niewoli niem. Osadzony w oflagu II B Arnswalde (nr jeńca 718), przebywał także 
w oflagu II D Gross Born, do końca wojny. Innych danych brak. Zm. w Gliwicach 9 IX 1989. 
[Dz. Pers. MSWojsk 1931, nr 3, s. 123; APŚM NS Parafia wojskowa, Księga ślubów, t. 26, s. 13/5; P1P, s. 115, 122; Ar-
chiwum Parafii Grybów, Księga ślubów, t. 4, s. 240; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1930-1939, t. 3 
(w przygotowaniu); baza danych straty.pl]

ŚWIERZ JAN, ur. 26 I 1910, Nowy Sącz, s. Jana i Honoraty Mierzwińskiej; kpr. rez. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Kra-
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kowa. Podczas wrześniowych walk poległ prawdopodobnie w okolicach Kielc. [MP, nr 31/46]
ŚWIERZ STANISŁAW, ur. 15 III 1915, Libusza, pow. gorlicki, s. Jana i Karoliny Mendus; 

strz. Żołn. służby stałej w 8 ks 1 psp. Z nastaniem wojny wyruszył na front w okolice Śnietnicy. 
Brał udział w walkach pod Libuszą. Świadek śmierci Grybosia i Krawczyka. Innych danych 
brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 39]

ŚWIĘCH JAN, zam. w Stróżówce, pow. gorlicki; kpr. rez. Zmob. w VIII 1939 jako sa-
nitariusz do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas walk w Krościenku Niż-
nym wyniósł z pola walki ciężko rannego Kazimierza Połcia. Podczas walk w Sądowej Wiszni, 
wspólnie z Michałem Szczepanikiem doprowadzili rannego Kazimierza Kosibę do szpitala 
polowego. Innych danych brak. [Relacja Kazimierza Kosiby; SGGorlice, P 602]

ŚWIĘCH JÓZEF, ur. 7 VIII 1919, Gorlice, s. Michała i Antoniny Skruch; strz., robotnik. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej w Gliniku Mariampolskim, przeniósł się wraz z rodzicami do 
Stróżówki, gdzie pomagał im w gospodarstwie. W 1934 podjął pracę w cegielni braci Wrońskich, 
a od wiosny 1938 był zatrudniony w tartaku gorlickiej firmy Geller. We IX 1938 przeszedł do rafi-
nerii nafty w Gorlicach. Powołany jako członek WFiPW 15 VII 1939 na przeszkolenie wojskowe  
i wcielony w szeregi 4 k. „Biecz” bON „Gorlice” z którą następnie wyruszył na front do Koniecz-
nej. Po walkach pod Drohobyczem, a następnie Kałuszem, został wcielony wraz z innymi roz-
bitkami z różnych pułków do nowo powstałej jednostki i skierowany pociągiem w rejon Kutno–
–Skierniewice. Tam też 18 IX dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI F Bocholt, gdzie 
15 XII 1943 został aresztowany za przygotowania do ucieczki. Umieszczony 15 I 1944 w obozie 
karnym Essen, skąd po odbyciu kary wrócił do stalagu. Wolność odzyskał w wyniku ofensywy 
wojsk amerykańskich 19 IV 1945 w Much k. Kolonii. Już 15 V 1945 wstąpił do służby pomocni-
czej jako wartownik. Pełnił ją do 15 III 1947 po czym 4 miesiące później powrócił do kraju. Tu 
podejął pracę w rafinerii gorlickiej, skąd przeszedł w VII 1976 na rentę inwalidzką. Odzn. meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 22 IX 2007 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, S 970; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 9, poz. 4; baza danych straty.pl]

ŚWIĘS JAN, pochodził z Siołkowej, pow. nowosądecki; strz. rez. Powołany w V 1939 
do ON i skierowany na przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON 
„Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. Swój udział w wojnie obronnej zakończył  
w Chodorowie, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. [Świadek Stanisława Oleksiewicza]

ŚWIĘS W., strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na 
front do Huty. Poległ 6 IX podczas bitwy pod Wawrzką. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 36]

ŚWIĘS ZBIGNIEW, strz. We IX 1939 żołn. bON „Gorlice”. Podczas walk w Krościenku 
Wyżnym został ranny. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

ŚWIĘTOŃ BOLESŁAW, pochodził z Librantowej, pow. nowosądecki; strz. rez., rolnik. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 509 ktab por. Chwaliboga, po czym wyruszył na 
front w kierunku Bielska. Innych danych brak. [Świadek Tomasza Śliwy]

ŚWIĘTOŃ EDWARD, ur. 15 I 1912, Librantowa, pow. nowosądecki, s. Pawła i Zofii; strz.
rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagajac im 
w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 15 XII 
1938. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk w La-
sach Janowskich dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym, skąd miał 
być wywieziony do stalagu. W czasie transportu jeńców do Rzeszy zbiegł i powrócił do domu. 
Po zakończeniu wojny wyjechał do Marciszowa w pow. kamiennogórskim, skąd powrócił  
w rodzinne strony w 1956. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Postanowieniem prezyden-
ta Polski awansowany 18 IV 2001 do stopnia ppor. Pochowany na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, S 942]

ŚWIĘTY JÓZEF, ur. 8 VII 1914, Niedzica, pow. nowotarski, s. Jana i Marii Neupauer; 
strz. rez. W niecały tydzień po tym jak się narodził, jego ojciec został powołany do armii 
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austriackiej i wysłany na front, gdzie dostał się do niewoli włoskiej, skąd powrócił dopiero  
w 1920. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, po czym pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc im w gospodarstwie. Powołany 3 IV 1937 do służby wojskowej w 2 psp w Sanoku, którą 
zakończył 15 VIII 1938. W tym czasie zm. jego ojciec. Został jedynym żywicielem 4-osobo-
wej rodziny. Zmob. 12 VIII 1939 do 3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front do Śnietnicy, 
jako podkuwacz koni. Po rozbiciu oddziału pod Przemyślem, wcielono go do innej jednostki,  
z którą doszedł do Lwowa. Podczas walk o to miasto dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł. W drodze do domu ujęty w Jaśle i osadzony na 
stadionie w suterenie z zakratowanymi oknami, skąd po czterech dniach zbiegłem wraz z Pawłem 
Ziemianinem z Tylmanowej i Franciszkiem Plewą z Krościenka. W okresie okupacji pracował 
we własnym gospodarstwie. Po jej zakończeniu wstąpił w szeregi MO. Po krótkotrwałej służ-
bie, został wybrany w 1946 prezesem GS „SCh” w Łapszach Niżnych. Po 3 latach zrezygnował 
z tego stanowiska i pracował dorywczo w kuźni, a następnie przez 31 lat w Zasadniczej Szkole 
Rolniczej. Zm. 21 VIII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Niedzicy. [ZKRPiBWP NS, S 881/956]

ŚWITAJ MIECZYSŁAW, ur. 23 VIII 1911, Zakopane, tam zam. w willi „Jolanta”, s. Adolfa 
i Petroneli Piekarczyk; ppor. rez., prawnik. Początkowo uczęszczał do liceum kurii diecezjalnej 
we Włocławku, ale po 8 latach nauki powrócił do swojej miejscowości ze względów zdrowot-
nych i kontynuował naukę od 1 IX 1930 w miejscowym gimnazjum. Po zdaniu matury studio-
wał od 1934 na Wydziale Prawa UJ, po ukończeniu którego 23 VI 1938 uzyskał tytuł magistra 
praw. Służbę wojskową rozpoczął 12 IX 1932, w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 5a  
w Cieszynie, a następnie od 1 VI 1933 w stopniu kpr. pchor. odbywał praktykę w 1 psp. Do rez. 
przeniesiony 20 IX 1933. Powołany w 1935 na ćwiczenia rez. do 1 psp. Ponownie zawezwany 
w szeregi wojska rok później na ćwiczenia, po ukończeniu których na wniosek d-cy pułku 
ppłk. dypl. Kazimierza Alexandrowicza mianowany ppor. rez. ze starszeństwem od 1 I 1936. 
Podczas kolejnych ćwiczeń pełnił funkcję d-cy plutonu. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Kozielsk, umieszczony na liście wywózkowej nr 17/3 z IV 
1940 poz. 75. Wywieziony 9 IV 1940 do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Jego nazwisko 
znajduje się w niem. Amtliches Material zum Massenmord von Katyń pod nr 1016 i polskim 
Wykazie Ofiar, poz. 949. Podczas ekshumacji odnaleziono go ubranego w mundur wojskowy,
zaś w kieszeniach stwierdzono: 4 pocztówki i kartę szczepień. Pogrzebany w bratniej mogile 
prawdopodobnie nr 2. [GNLK, s. 49; WPH, Pro Memoria, z. 4/1992, s. 343; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 370; P1P, s. 133; 
J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 233; A Szczęśniak, Katyń, s. 165]

T

TABAKA WŁADYSŁAW, zam. w Zakopanem; strz. Prawdopodobnie we IX 1939 żoł-
nierz 1 psp. Podczas działań wojennych został ranny w okolicach Nowego Sącza i umieszczo-
ny 5 IX w gorlickim szpitalu. Wobec postępującej niem. ofensywy, ewakuowany następnego  
w kierunku wschodnim. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 16]

TABASZ JAN, ur. 19 XII 1907, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. Królowej Jadwigi 53,  
s. Jana i Magdaleny Kality; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli niem. Był jeńcem w stalagu. 13 IV 1947 
zawarł zw. małż. z Józefą Piotrowską. Innych danych brak. [APNS, Lista PCK; APŚM, Księga chrztów, 
t. 10, s. 460/511]

TABASZEWSKI JÓZEF, ur. 8 III 1903, Łyczana, pow. nowosądecki, s. Jana i Heleny Kwa-
śniewskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pracował u bogatego 
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gospodarza. Powołany 23 III 1926 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 6 IX 1928. Po 
przejściu do rez. pracował jako furman w gospodarstwie rolnym oo. jezuitów w Zabełczu pod 
Nowym Sączem. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę. Podczas walk pod Lwowem dostał się 22 IX do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu XII A Limburg (nr jeńca 985), a następnie przebywał kolejno w stalagu X A Schle-
swig, stalagu V E Mühlhausen, stalagu V D Strasburg i od 1 VI 1942 w stalagu V C Malsch-
bach. Tam też odzyskał wolność w czasie ofensywy wojsk francuskich. Zabrany do obozu dla 
byłych jeńców, skąd 8 XII 1945 powrócił do domu. Tu ponownie rozpoczął pracę w gospodar-
stwie oo. jezuitów, po czym odszedł w 1963 na rentę inwalidzką, ze względu na ciężka chorobę. 
Zm. w 1985 i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, 
W 177/111; SPNS, Ns 745/72]

TABOR JAN, ur. 4 X 1908, Zbydniów, pow. limanowski, s. Wojciecha i Józefy Ziemby, 
ż.; strz. rez., rolnik. Kiedy miał 7 lat, podczas I wojny stracił ojca. Mimo to ukończył szkołę 
powszechną, po czym wspólnie z matką prowadził gospodarstwo rolne. W 1930 zawarł zw. 
małż., z którego narodziło się 3 dzieci. Powołany 10 IV 1931 do służby wojskowej w kckm  
16 pp Tarnów jako celowniczy. Po jej zakończeniu 24 III 1933 zakupił ziemię w Sadku i tam się 
osiedlił. Zawezwany 16 VII 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie których wybuchła wojna. 
Wraz z pułkiem wyruszył na front w okolice Grybowa, a następnie został odesłany do OZ  
21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce krótko pełnił służbę wartowniczą, po czym 
wraz z wojskiem wyruszył w kierunku południowej granicy kraju. Podczas przemarszu od-
dział ten został rozbity przez wojska sow. Szczęśliwie uniknął niewoli, po czym powrócił do 
domu. Począwszy od 20 III 1942 był żołnierzem placówki AK „Sosna” w Jodłowniku po za-
przysiężeniu przez jego d-cę Zygmunta Pawłowskiego pseud. „Borsuk”. Tu pod pseud. „Smok” 
pełnił służbę patrolowo-wartowniczą. Brał udział w akcjach partyzanckich na Mogielicy,  
w Półrzeczkach i Porąbce. Od 1955 należał do OSP. Piastował również funkcję radnego. Odzn. 
odznakami „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Za Wysługę Lat” (za 10 i 20 lat w OSP). Zm. 
10 IX 1983 i spoczywa na cmentarzu w Jodłowniku. [ZKRPiBWP NS, S 6/76]

TAJAK JAN, ur. 25 V 1923, Strzeszyn, pow. gorlicki; strz. We IX 1939 żołnierz bON „Gor-
lice”. Po zakończeniu wojny wyjechał na Ziemie Zachodnie. Z racji swojego młodego wieku 
uznany za „syna pułku”. Innych danych brak. [Relacja Romana Hajduka]

TAJDUŚ JÓZEF, ur. 29 XII 1898, Zamieście, pow. limanowski, s. Błażeja i Anny Kęski; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Zmob. 25 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na 
front. 7 IX podczas walk pod Krosnem otrzymał przestrzał prawego i lewego przedramienia. 
Umieszczony w tamtejszym szpitalu, skąd po podleczeniu powrócił do domu. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1986 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZI-
WiW, Oddział Limanowa, poz. 61]

TAKUSKI FRANCISZEK, ur. 18 IX 1908, Stare Bystre, pow. nowotarski, s. Andrzeja  
i Anieli Obrochty; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1931 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, 
skąd po 6 miesiącach skierowano go do służby granicznej w Łanowcu na Wołyniu i skierowa-
no do kszk. Obory. Po 6 miesiącach powrócił do służby granicznej w strażnicy Sadki i Kono-
wice. Do rez. przeszedł w IV 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do kckm 1 psp, z którą wyruszył na 
front. W czasie walk pod Libuszą został ciężko ranny w głowę podczas 3. szturmu na bagnety, 
mającego na celu wydostanie się z okrążenia. Tam też dostał się do niewoli niem. Umieszczo-
ny w gorlickim szpitalu, po opuszczeniu którego powrócił do domu. Na wiosnę 1943 został 
wyznaczony przez okupanta do przymusowych prac. Podczas transportu do Rzeszy zbiegł, po 
czym ukrywał się do końca wojny. Z chwilą wkroczenia wojsk sow. został zabrany wraz z pod-
wodą do dowozu żywności na linię frontu. Z chwilą zabicia jego konia przez nieprzyjacielski 
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pocisk, został zwolniony z dotychczasowej służby i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w III kwartale 2002. 
[ZKRPiBWP NS, S 14; Książeczka wojskowa nr A 137996; Świadek Wincentego Maryniarczyka i Józefa Kułacha]

TALAR PIOTR, ur. 31 I 1910, Jadamwola, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Franciszki 
Górskiej, ż., 1 dziecko; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 III 1931 do służby wojskowej  
w 3 kckm, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. powrócił do 
macierzystej k. na stanowisko z-cy d-cy drużyny, gdzie 29 IV 1932 awansowano go na kpr. Do 
rez. przeszedł 24 IX 1932, po czym zawarł zw. małż. z którego narodziło się 5 dzieci. Zmob.  
23 VIII 1939 do macierzystej k., z którą wyruszył na front, jako z-a d-cy drużyny. Podczas walk 
pod Dzikowem został ciężko ranny. Umieszczony w biłgorajskim szpitalu, który opuścił 1 XI 
1939 z niedowładem prawej ręki. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, T255; 
Książeczka wojskowa nr C 0762597; ZIWiW, Oddział Limanowa, Karta inwalidy, nr 83] 

TALARCZYK WŁADYSŁAW, ur. 23 V 1914, Czarny Potok, pow. nowosądecki, s. Seba-
stiana i Marii Stachoń; kpr., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 25 III 1938 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wy-
buchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk pod Przemyślem 
był ranny w nogę i dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu, skąd wywieziono go do 
stalagu XI A Altengrabow, gdzie w IV 1945 odzyskał wolność i 2 miesiące później, chory po-
wrócił do domu. Umieszczony w nowosądeckim szpitalu, po opuszczeniu którego rozpoczął 
pracę w GS „SCh” w Czarnym Potoku, gdzie od 1957 był kierownikiem gospodarstwa. Zm.  
we IX 1998 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Potoku. [ZKRPiBWP NS, T 21/286]

TARASEK BOLESŁAW, ur. 10 III 1908, Nowy Sącz, s. Józefa i Wiktorii Waloszczyk; 
plut. rez., murarz. Służbę wojskową pełnił od 13 III 1930 do 30 IX 1931 w 1 psp. Zmob. w VIII 
1939 do macierzystej jednostki i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej 
w Rytrze, placówka Piwniczna. Podczas walk pod Krosnem ranny w nogę, dostał się do nie-
woli niem. Umieszczony w jasielskim szpitalu, po opuszczeniu którego 27 X 1939 powrócił do 
domu. Zm. 30 V 1985 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 18. [ZKR-
PiBWP NS, T 174/97; APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 149; Relacja Ignacego Obrzuta]

TARASEK STANISŁAW, ur. 5 XI 1900, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. Kolejowej 12,  
s. Wawrzyńca i Katarzyny Kudlik; strz. rez. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 5 XI 
1924 zawarł w Chomranicach zw. małż. z Marią Górecką. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli. Innych danych brak. [APNS, Lista 
PCK; APŚM, Księga chrztów, t. 10, s. 153/384]

TARASEK STANISŁAW KAZIMIERZ, ur. 4 I 1911, Wojnarowa, pow. nowosądecki,  
s. Wojciecha i Katarzyny Sus; plut. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany wraz 
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tam też w nieznanych okoliczno-
ściach dostał się 18 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie Karakub (obwód doniecki), skąd 
14 VI 1940 został wywieziony do Siewżełdorłagu NKWD (obwód Komi RA). Przewieziony 20 
VII 1941 trzecim transportem do obozu NKWD w Juży (obwód iwanowski), skąd po amnestii 
wyjechał 3 IX 1941 do powstającej Armii Polskiej w ZSRR. Tu otrzymał przydział do 5 p. art.,  
z którym wyruszył do Iranu. Zm. 26 II 1942 w Turkmenistanie podczas przemarszu pułku 
podczas ewakuacji do Iraku. [SGNS, Zg 122/49; tamże, Sp 70/50; Ośrodek KARTA, Indeks Represjonowa-
nych...., poz. 109538; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 445]

TARASIŃSKI JAN, ur. 11 VI 1916, Dąbrówka Polska, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Marii Kalisz; strz., robotnik. Żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 
w Sokolnikach k. Lwowa do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, gdzie zachorował 
na tyfus plamisty. Po wyleczeniu umieszczony w stalagu, gdzie prawdopodobnie zm. na przełomie 
lat 1941-1942, bowiem od tej pory nie dał żadnych odznak życia. [SGNS, Zg 44/47; MP nr 144/1949]
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TARKOWSKI imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył 25 VIII na front do Krakowa na czele plutonu. Innych 
danych brak. [Relacja Stanisława Maślanki]

TARŁOWSKI TADEUSZ, strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do plutonu 
ppanc.156 rez. pp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. 

TARSA JAN, ur. 10 VIII 1910, Bystra, pow. gorlicki, s. Jana i Marii, ż. Ludwika; strz. rez. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie 
Służbę wojskową pełnił w latach 1931-1932 w 6 psp Sambor. Zmob. 24 VIII 1939 do bON 
„Gorlice”, po czym wymaszerował na front do Koniecznej. 7 IX został ranny w lewą nogę poni-
żej kostki. Umieszczony w szpitalu polowym w Małastowie, a następnie Gorlicach i Przemyślu, 
skąd po podleczeniu powrócił do domu. Zm. przed 1987 i spoczywa na cmentarzu w Bystrej. 
[ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy Gorlice, nr 71; Relacja Adama Gwoździa]

TECZEK STANISŁAW, zam. w Nowym Sączu; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i na-
stępnie przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front. Podczas walk został 
ranny 20 IX w Tomaszowie Lubelskim. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 Jarosław. 
Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 2413; Świadek Bolesława Knecia]

TEMPLER IZYDOR, ur. 10 VI 1892; zam. w Nowym Sączu, ul. Na Rurach 53; kpt. służ-
by stałej. Brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz austriacki w stopniu ppor. Po jej za-
kończeniu wstąpił w szeregi WP, z którym brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej jako por.  
W 1 psp był d-cą plutonu, później d-cą ksap, a także oficerem materiałowym. Awansowany 
w 1931 do stopnia kpt. Był także prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich. We IX 1939 wyruszył na front jako kwatermistrz 1 psp. Podczas działań wo-
jennych przekroczył granicę węgierską, gdzie był internowany do 1945. Po powrocie z niewoli 
wstąpił w szeregi LWP i tam awansował na mjr. W 1951 wyemigrował do Izraela, gdzie dosłu-
żył się stopnia generała. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zm. 1 XII 1971. [P1P, s. 113; J. Giza, 
Losy członków organizacji „Wolność” w Wojsku Polskim w latach 1932-1945, „Almanach Sądecki”, (nr 42) 1/2003, s. 38; 
Rocznik oficerski 1935, s. 76]

THONSISER IGNACY ALEKSANDER, ur. 14 X 1919, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. 
Zakamienica 11, s. Ignacego i Anny Marszałek; strz. Inna pisownia nazwiska Tonajser. Absol-
went I Gimnazjum w rodzinnym mieście. Jako członek Związku Strzeleckiego został zmob. 
w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front. Podczas walk 
poległ w nieznanych okolicznościach pod Lwowem. [SGNS, Zg 44/47; Dziennik Urzędowy nr 11 z 15 X 
1947, poz. 1665/47]

TISCHLER MAKSYMILIAN, ur. w 1906, Stary Sącz, ż. od 1935, 1 dziecko; sierż. służby 
stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp. W 1932 był d-cą plutonu w 5 ks. Jego wrześniowy szlak 
jest nieznany. [SGNS, P 101/32]

TKACZYK STANISŁAW, strz. Podczas bombardowania pozycji obronnych nad Popra-
dem koło Starego Sącza, odnalazł zasypanego ziemią Karola Cepucha, z którym uprzednio 
niósł skrzynkę z amunicją. [Relacja Karola Cepucha]

TOBIASZ IGNACY, zam. Podole Górowa, pow. nowosądecki; strz. Zmob. 27 VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli sow. Osadzony w obozie Oranki, skąd po przewiezieniu do Brześcia Litewskiego, przeka-
zano go 11 XI 1939 w ramach wymiany jeńców stronie niem. [Świadek Stanisława Biedronia]

TOBIASZ TADEUSZ, zam. Podole Górowa, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołnierz 
1 psp, który z chwilą wybuchu wojny został przekazany do OZ Brzeżany. W czasie przemarszu 
wojsk w kierunku południowej granicy kraju, dostał się do niewoli sow. W drodze wymiany 
jeńców przekazany Niemcom i umieszczony w stalagu. Jego dalsze losy są nieznane. 

TOBIASZ WOJCIECH, ur. 31 I 1908, Gródek, pow. nowosądecki, s. Michała i Zofii Zię-
ciny, ż.; strz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na 
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front do Krakowa jako kucharz. Poległ podczas bombardowania taborów w okolicach Tarno-
wa. [SGNS,Ns 100/48]

TOCZEK MACIEJ, ur. 17 I 1912, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Anny Toczek; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 20 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, któ-
rą zakończył we IX 1936. Zawezwany we IX 1937 na 10-tygodniowe ćwiczenia rez. do 2 ks  
w macierzystym pułku, w trakcie których uczestniczył w manewrach na Wołyniu i w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Walczył do 2 X 1939, po 
czym wrócił do domu. Podczas okupacji trudnił się rolnictwem. W 1947 otrzymał połemkow-
skie gospodarstwo w Złockiem. Zatrudniony w 1957 w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
Złockie, skąd odszedł 1976 na rentę inwalidzką. Odzn. medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
i odznaką „Za Wysługę Lat” (25 lat w OSP). Zm. 8 V 1993 i spoczywa na cmentarzu w Złoc-
kiem. [ZKRPiBWP NS, T 263/230]

TOCZEK STANISŁAW, ur. 12 XII 1904, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Ma-
rii, ż. Maria Tomasik, 3 dzieci, zam. Obłazy Ryterskie 10; strz., rez., wyrobnik. Po ukończeniu 
4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę 
wojskową pełnił w latach 1930-1931. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk został ranny w miejscowości Siemnice w klatkę piersiową odłamkiem granatu. 
Umieszczony w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim, skąd po miesięcznym leczeniu powrócił 
do domu. Począwszy od 1945 był członkiem Związku Inwalidów Wojennych. Zm. w III 1976 
i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [APK, UW II, ZI 283; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 195; Relacja 
Jana Paduli]

TOKARCZYK FRANCISZEK, ur. 2 XI 1913, Moszczenica Wyżna, pow. nowosądecki,  
s. Andrzeja i Zofii Jureckiej; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W wieku 18 lat znalazł zatrudnienie w zakładzie 
kuśnierskim w Starym Sączu. Powołany 2 IV 1937 do służby wojskowej, którą zakończył 28 IX 
1938. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył 
pod Biłgorajem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu zawarł zw. małż. Przez całe 
życie trudnił się rolnictwem. W latach 1954-1980 był sołtysem w swojej miejscowości. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zm. 15 III 1994 
i został pochowany na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, T 294/214]

TOKARCZYK JAN, ur. 13 VI 1913, Obłazy Ryterskie, pow. nowosądecki, s. Józefa i Anny 
Majoch; strz. rez., kowal. Służbę wojskową pełnił od 25 III 1937 do XI 1938 w 1 psp. Powo-
łany w III 1939 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, które ukończył w poł. IV. Zmob. 
13 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. 
Podczas walk pod Przemyślem dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Łańcut, skąd zbiegł, po czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, T 199]

TOKARCZYK JAN, ur. 28 III 1909, Stary Sącz, s. Józefa i Antoniny Ogorzały; ppor. rez., 
nauczyciel. Służbę wojskową pełnił od 1 X 1931 do 13 IX 1932 w Szkole Podchorążych Rez. 
Piechoty nr 7 Śrem, po ukończeniu której odbywał praktykę w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 k „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze, jako 
d-ca plutonu. Swój udział w wojnie zakończył w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału 
na czele 28 ludzi powrócił do Łącka. W XII 1939 zorganizował placówkę ZWZ „Soból”, któ-
rej został d-cą. W późniejszym okresie dowodząc placówką AK „Baca” w Łącku brał udział  
w akcjach partyzanckich na terenie Szczawy i Kamienicy. W czasie jednej z nich został ranny. 
Od I do IX 1944 dowodził samodzielnym plutonem „Soból”, wchodzącym w skład oddziału 
partyzanckiego Krystyna Więckowskiego „Zawiszy”. Później jego grupa została podporządko-
wana 2 k. 1 psp AK. Z chwilą wejścia wojsk sow. na Sądecczyznę w I 1945, został aresztowany 
przez limanowski UB w chwili, gdy schodził z gór celem ujawnienia się. Osadzony w nowo-
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sądeckim więzieniu, skąd po półrocznym pobycie został zwolniony. Po odzyskaniu wolności 
wyjechał na Ziemie Zachodnie. Ponownie aresztowany 29 X 1950 we Wrocławiu za swoją oku-
pacyjną działalność i osadzony w więzieniu, które opuścił dopiero 30 III 1955. Odzn.: Krzy-
żem Srebrnym Virtuti Militari (niezweryfikowany), „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” 
oraz medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” i Krzyżem Partyzanckim. Zm. w II 1987. 
[ZKRPiBWP NS, T 60/125; Świadek Alfreda Wiśniowskiego]

TOKARCZYK JAN, ur. 18 VIII 1902, Barcice, pow. nowosądecki i tam zam., s. Jana  
i Zofii Tokarczyk, ż., 2 dzieci, strz. rez. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-1925 w 1 psp. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w którymś ze stalagów, skąd po zakończeniu wojny powrócił 15 III 
1946 do domu. [SONS, C 350/46; SPNS, A 359/25]

TOKARCZYK JAKUB, strz. rez., rolnik. ur. 25 VII 1913 w Moszczenicy Wyżniej pow. 
nowosądecki, s. Wojciecha i Józefy Lizoń. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1937-1938  
w 1 psp. W II 1939 zawarł zw. małż. Zmob. 1 IX 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył 
na front. Podczas walk, po rozbiciu jego oddziału pod Lwowem, przekroczył granicę węgierską. 
Internowany w Miskolcu, a następnie Tápiószele i Nagykáta, skąd w VIII 1940 zbiegł i powrócił 
do domu. W XII 1940 wstąpił w szeregi ROCh (późn. BCh), placówka w Gaboniu, gdzie pod 
pseud. „Jastrząb” pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej. Po wojnie pracował jako 
wozak drewna w Nadleśnictwie Stary Sącz, a następnie jako stróż w Spółdzielni Inwalidów „Do-
zór Mienia”. Zm. 16 IX 1997 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS, T 58/268]

TOKARCZYK MARIAN, ur. 15 VIII 1915, Krynica, pow. nowosądecki, s. Antoniego  
i Marii Jakubowskiej; st. strz., stolarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1938 do służby wojskowej  
w 2 kckm 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Nieco wcześniej, bo z końcem VIII 1939 
przeniesiono go do wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Wysowej. Stąd też rozpo-
czął swój wrześniowy szlak. Podczas późniejszych walk, dostał się Sarnach k. Lwowa, do nie-
woli sow., skąd po złożeniu broni, powrócił do domu. Tu rozpoczął pracę w uzdrowisku Kry-
nica. Następnie do II 1941 odbudowywał tunel w Żegiestowie, a potem był zatrudniony jako 
stolarz-cieśla w muszyńskim tartaku. W VII 1943 przeszedł do Urzędu Telekomunikacyjnego 
w Krynicy. Zabrany przez okupanta z końcem 1944 do przymusowych prac przy kopaniu oko-
pów, które wykonywał w Mochnaczce i Tyliczu. W V 1945 wyjechał do Gdańska, gdzie pra-
cował w swoim zawodzie w stoczni. W tym też czasie zawarł zw. małż. z Genowefą Sumińską. 
W związku z trudną sytuacją rodzinną, wraz z żoną powrócił w 1950 do Krynicy, gdzie pod-
jął pracę w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym. W okresie IX 1954 do X 1956 był stolarzem  
w Spółdzielni Pracy „Przełom” w Nowym Sączu, filia Krynica, po czym przeszedł do PSS. Na 
emeryturę odszedł w 1973. Zm. 5 III 1989 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, 
T 187/149; Świadek Franciszka Rabina]

TOKARCZYK MICHAŁ, ur. 22 VII 1911, Roztoka, pow. limanowski, s. Józefa i Marii 
Sikoń; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pracował u zamożnych go-
spodarzy. Powołany w XI 1932 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, skąd po 6 miesiącach prze-
niesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł w XI 1934. W 1938 zawarł zw. małż. ze 
Stefanią i zamieszkał u ż. w Siekierczynie. Zmob. w VIII 1939 do 3 ks 1 psp, skąd przekazano 
go do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk o Toma-
szów Lubelski ranny w prawą rękę, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w tamtejszym 
szpitalu, skąd po 5-dniowym pobycie odesłano go do nowosądeckiej lecznicy, którą opuścił 
2 XI 1939, jako inwalida wojenny. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
29 VIII 1995 i spoczywa na cmentarzu w Siekierczynie. [ZKRPiBWP NS, T 246/237; ZIWiW Oddział 
Limanowa, Karta inwalidy, poz. 58; Świadek Antoniego Pietrzaka]
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TOKARCZYK TOMASZ, ur. 18 XII 1904, Obidza, pow. nowosądecki, s. Józefa i Ewy 
Popardy; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych 
danych brak.

TOKARSKI B., st. strz. Zmob. w VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyru-
szył na front do Koniecznej. Innych danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38]

TOKARSKI E. We IX 1939 żołnierz 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. 
Innych danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38]

TOKARSKI STANISŁAW, ur. 15 I 1911, Stróżówka, pow. gorlicki, s. Jana i Apolonii Pie-
choty; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 13 IV 1934 do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kre-
sowych Stryj, którą zakończył we IX 1935. Po przejściu do rez. był robotnikiem w Zakładach 
Drzewnych w Gorlicach. W 1937 zawarł zw. małż. ze Stefanią, z którą miał 5 dzieci. Zmob.  
24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front do Koniecznej. Swój udział w woj-
nie zakończył w Sądowej Wiszni, gdzie dostał się do niewoli niem. W czasie konwojowania 
jeńców zbiegł, po czym powrócił do domu. Tak w okresie okupacji jak i w latach następnych 
pracował w gorlickich Zakładach Przemysłu Drzewnego „Forest”, skąd w 1973 przeszedł na 
emeryturę. Zm. 5 V 1989 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, T 231/152; tamże, 
Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 271 i t.6, poz. 748]

TOKARSKI ZDZISŁAW, ur. 16 I 1919, Gorlice, s. Michała i Anieli Wojciechowskiej; 
strz., mechanik. Ukończył szkołę powszechną i szkołę zawodową, zdobywając zawód ślusarza. 
Równocześnie należał do WFiPW w swojej miejscowości i uczestniczył w ćwiczeniach woj-
skowych. Powołany w VIII 1939 w szeregi 4 k. „Biecz” bON „Gorlice” po czym, na stadionie 
w Gorlicach zostałem umundurowany przez sierż. Bielakiewicza i plut. Leśniaka. 1 IX wyma-
szerowałem do Małastowa i tam byliśmy zakwaterowani. Pilnowałem wszystkie zapory, które 
były na drogach. Kilka razy mieliśmy wypady na granicę słowacką, skąd Niemcy z Czechami 
ostrzeliwali nasze wojsko. Otrzymaliśmy wiadomość o ewakuacji wszystkich wojsk, więc uda-
liśmy się przez Kornuty do Krosna, a następnie zostaliśmy przegrupowani i oczekiwaliśmy na 
przyjście Niemców. W nocy została stoczona bitwa. Niemcy rakietami zapalili wieś Krościenko 
k. Krosna. Część naszych wojsk została rozbita, inni byli ranni, a my wycofaliśmy się na wschód. 
Po przegrupowaniu naszych wojsk przeszliśmy rzekę San i tam por. Pabis dał rozkaz do okopania 
się, oraz czekania na przyjście Niemców. W nocy zaś dano rozkaz wycofania się do Przemyśla 
i tam braliśmy udział w jego obronie. W Przemyślu por. Pabis oświadczył, że dla nas wojna się 
skończyła i możemy wrócić do domu, każdy na własna rękę. Do Gorlic powróciłem 10 X 1939. 
Tu rozpoczął pracę Kopalni Nafty „Zawisza” w Gorlicach. W 1941 przeszedł do Centralnych 
Warsztatów Naftowych w Gliniku, skąd zastał wywieziony do przymusowej pracy we Frysz-
taku. Po 7 miesiącach powrócił na uprzednie stanowisko w zakładzie. Tam też rok później 
uległ wypadkowi, w wyniku którego utracił dwa palce. Po zakończeniu okupacji pracował 
w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe, skąd  
w III 1953 odszedł do Spółdzielni „Motor” na stanowisko mechanika brygadzisty. Począw-
szy od 2 II 1957 był zatrudniony w Zakładzie Mechaniczno-Ślusarskim E. Rydańskiego, po 
czym sześć lat później powrócił do „Glinika”. Zarówno przed jak i po wojnie był czynnym 
zawodnikiem klubu sportowego „Orzeł” przy Kopalni Nafty w Gorlicach. Odzn.: Brązowym 
Krzyżem Zasługi i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 21 III 2001 i spoczywa 
na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, T 77; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 6, poz. 748; 
Książeczka wojskowa nr B 0773231; Świadek Romana Hajduka]

TOKARZ FRANCISZEK, ur. 5 VIII 1915, Żeleźnikowa Wielka, pow. nowosądecki,  
s. Wojciecha i Zofii Mężyk; strz. rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako 
robotnik sezonowy w majątku hr. Stadnickiego, a w zimie jako drwal. Powołany w III 1939 do 
służby wojskowej w 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front 
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pod Grybów. Podczas walk pod Przemyślem, dostał się do niewoli niem. Osadzony kolejno  
w obozach przejściowych: Strzyżów, Rzeszów i Kraków-Kobierzyn, skąd 13 XI 1939 został 
zwolniony, po czym powrócił do domu. Od 1940 pracował jako robotnik w nawojowskim 
tartaku. W 1943 wstąpił do AK, gdzie pod pseud. „Borus” służył w oddziale Jana Kociołka. 
Brał udział w rozkręcaniu szyn w Kamionce Wlk., rozbrojeniu Niemców w Homrzyskach  
i Życzanowie. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w VII 1995 i spoczy-
wa na cmentarzu w Żeleźnikowej. [ZKRPiBWP NS, T 178/236]

TOKARZ JAN, ur. 6 XI 1900, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Walentego i Salomei Wy-
sockiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1920 do służby wojskowej w 2 psp Sanok,  
w czasie której wybuchła wojna z Rosja Sowiecką. Z jej nastaniem został wcielony do Żandar-
merii Wojskowej. Po zawarciu rozejmu przeniesiono go do 1 psp, gdzie szkolił rekrutów ze 
wschodnich rubieży. Po przejściu do rez. pracował w rolnictwie, a następnie w klęczańskim 
kamieniołomie jako strzałowy. Powołany w 1929 na ćwiczenia rez., które odbywał w Krako-
wie. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, skąd przekazano go do 156 rez. pp, po czym wyruszył na 
front do Wieliczki. Podczas walk dostał się w Zielonej k. Krzczonowa do niewoli niem. Osa-
dzony w obozie przejściowym Przeworsk i tu załadowany do wagonów towarowych i wieziony 
do stalagu. W czasie transportu wraz kilkoma kolegami zbiegł i 28 IX powrócił do domu. Tak 
w okresie okupacji jak i w późniejszym okresie pracował jako rolnik. Zm. 17 1 1987 i spoczywa 
na cmentarzu w Ptaszkowej. [Relacja syna Bolesława]

TOKARZ JÓZEF, ur. 7 XII 1905, Nawojówka, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Ka-
tarzyny Słaby; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 prawdopodobnie do bON „Nowy Sącz”,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
III E Kirchhain, skąd nadesłał ostatni list w XII 1943, po czym wszelki ślad po nim zaginął. 
[SPNS, Ns IV 34/53]

TOKARZ RUDOLF, ur. 13 VI 1914, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Macieja i Wik-
torii Siedlarz; strz., formierz. Służył w 1 psp od 25 III 1938. Podczas walk jego oddział 
został rozbity pod Krosnem. Pozostałych przy życiu żołnierzy wśród nich i jego odesłano 
do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Tu dostał się do niewoli sow. W drodze wymiany jeńców 
przekazany w XI 1939 stronie niem., a następnie osadzony w stalagu II A Neubrandenburg. 
Po 3-tygodniowym pobycie w obozie został zwolniony i po uzyskaniu statusu robotnika 
cywilnego wysłany do przymusowych prac rolnych, m. in. od III 1941 do I 1942 był zatrud-
niony do robót w Grischow. Do kraju powrócił 20 V 1945. Zm. 13 V 2003. [ZKRPiBWP NS,  
T 228; baza danych straty.pl]

TOKARZ STANISŁAW, ur. 20 IV 1921, Sękowa, pow. gorlicki, s. Franciszka i Wiktorii 
Zielińskiej; strz., technik mechanik. Po ukończeniu szkoły powszechnej przebywał u rodziców, 
pomagając im w gospodarstwie. Począwszy od 1937 podjął naukę ślusarstwa, równocześnie 
uczęszczając do szkoły zawodowej. Tam też należał do WFiPW. Powołany 31 VIII 1939 do  
4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Małastowa. Podczas walk w Sądowej 
Wiszni, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł. 
Po powrocie do domu pracował na roli. Wyznaczony w 1941 do przymusowych robót w Rze-
szy i wywieziony do punktu zbornego w Krakowie, skąd zbiegł i rozpoczął pracę w kopalni 
nafty w Ropicy Ruskiej jako robotnik sezonowy. Po wojnie był zatrudniony w kopalni w Sę-
kowej. W 1946 ukończył ZSZ, a siedem lat później Technikum Mechaniczne dla Pracujących 
w Gorlicach. Był zatrudniony w Zakładach Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, Ośrodek Ko-
palni Gorlice, jako pracownik szybowy, skąd w 1981 przeszedł na emeryturę. Odzn.: Złotym 
Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Zasłużony dla 
Górnictwa Nafty i Gazu”. Zm. 3 IX 2006 i spoczywa na cmentarzu w Sękowej. [ZKRPiBWP NS,  
T 84; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 9, poz. 2]
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TOKARZ WŁADYSŁAW, ur. 7 IV 1911, Sękowa, pow. gorlicki, s. Józefa i Józefy Drzy-
mały; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. W wieku 17 lat podjął pracę w kopalni nafty w Sękowej. Powołany 15 III 
1934 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, którą zakończył 31 X 1935. Zawezwany w VII 1939 
na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do 6 psp Sambor. Po powrocie do domu ponownie wezwa-
ny do wojska z przydziałem do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Wysowej.  
W tym też czasie wybuchła wojna. Wraz z oddziałem walczył od Wysowej przez Krościenko, 
Sądową Wisznię po okolice Lwowa. Tam też dostał się do niewoli niem. Konwojowany pie-
szo do Gorlic, a następnie Krynicy, skąd zbiegł i w pierwszych dniach X powrócił do domu. 
Podczas okupacji pracował w rolnictwie. Po wojnie pracował w kopalni nafty w Ropie Górnej 
jako manipulant ropy. Na emeryturę przeszedł w 1976. Zm. po 1981 i spoczywa na cmentarzu  
w Ropicy. [ZKRPiBWP NS, T 86/47; tamże, Koło Gorlice, członkowie, poz. 12]

TOKARZ WŁADYSŁAW, ur. 29 II 1902, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Macieja  
i Wiktorii Siedlarz; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pracował u za-
możnych gospodarzy. W 1918 powołany do 16 pp Tarnów i skierowany na front polsko-ukra-
iński, gdzie walczył przez 4 miesiące. Po zakończeniu działań powrócił do domu. Ponownie 
znalazł się w WP w latach 1924-1925, kiedy odbywał służbę w 1 psp. Powołany w VII 1939 
do ON i skierowany na przeszkolenie rez. do Cyganowic k. Starego Sącza. 15.8.1939 zostałem 
ponownie zmobilizowany na sygnał „Alarm” z ekwipunkiem i umundurowaniem Obrony Naro-
dowej „Nowy Sącz” i udałem się w okolice Krynicy do miejscowości Huta. Tam zostałem wcielony 
do 3 kompanii, której dowódcą był kpt. Sołtysik. Po wybuchu wojny brałem udział w potyczkach 
z Niemcami w Krynicy Zdroju, a następnie na Wawrzce, Krośnie, Dynowie, Mościskach, a 18 IX 
w bitwie pod Przemyślem. Jednak szlak prowadził dalej do Sambora, Drohobycza, aż po Lwów. 
Toczyliśmy utarczki z Niemcami i Ukraińcami. Od Lwowa wycofywałem się przez Sokal, Wo-
rochtę, Woronienkę, by koło Jabłonki przekroczyć granicę. Zostałem internowany w obozie dla 
uchodźców Erszekujvar. Stąd 15 X 1940 został wywieziony do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, 
a następnie po 2-miesięcznym w nim pobycie, przewieziono go do Krakowa, gdzie odzyskał 
wolność. Po powrocie do domu pracował w kolejnictwie. Wtedy też miał wypadek zmiażdże-
nia kości śródręcza, w wyniku czego został inwalidą. Zm. 21 VI 2000 i spoczywa na cmentarzu 
w Ptaszkowej. [zKRPiBWP NS, T 252/301]

TOKARZ WOJCIECH, ur. 5 VIII 1915, Zbyszyce, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Anny; 
strz., piekarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, i skierowany  
z początkiem sierpnia do szkoły podoficerskiej przy 4 psp Cieszyn, której jednak nie ukoń-
czył z powodu jej rozwiązania. Po powrocie do macierzystej jednostki budował umocnienia 
polowe w Uhryniu. Po okopaniu się nadszedł rozkaz wyruszenia do Nowego Sącza, a później 
Marcinkowic. Tam załadowaliśmy się na pociąg towarowy i dojechaliśmy do Limanowej. Z Li-
manowej wróciliśmy do Nowego Sącza, gdzie w marszu nasza drużyna udała się wzdłuż Par-
ku Strzeleckiego (obecnie Wojska Polskiego), celem rozpoznania drugiego brzegu Dunajca przez 
lornetkę kaprala i podania mi celu oddania pierwszych strzałów z RKM do Niemców. Nato-
miast Niemcy nas wymacali i musieliśmy się wycofać do więzienia i z stamtąd też oddawałem 
serię strzałów za most kolejowy. Pod wieczór wycofaliśmy się za most ulicą Lwowską i marsz na 
Grybów. Że mama mieszkała przy ul. Dwernickiego kapral pozwolił mi pożegnać się w domu. 
Dołączyłem do drużyny i minęliśmy Grybów, Stróże i dalej przez lasy doszliśmy do Szymbar-
ku. Ażeby nasze wojsko mogło wycofać się dalej w lasy ostrzelałem Niemców. Gdy brakło na-
boi do mojego karabinu dostałem się do niewoli. Osadzony w obozie przejściowym Gorlice, 
skąd zbiegł i 5 X 1939 powrócił do domu. Tu podjął pracę w fabryce marmolady, skąd w XI 
1940 przeszedł do Ubezpieczalni Społecznej jako dozorca i goniec. Począwszy od 1942 był ro-
botnikiem w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), skąd  
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w 1944 zabrano go do kopania rowów strzeleckich w Biczycach, a następnie Krynicy. Z końcem 
XII 1944 zbiegł z tych robót i ukrywał się do końca wojny. Po wkroczeniu Sowietów w 1945 
odbudowywał most kolejowy. Aresztowany w III 1945 przez NKWD i wywieziony do Rosji, 
skąd 2 lata później powrócił chory i opuchnięty. W 1948 pracował przy produkcji lodów, a po 
sezonie w betoniarni. Począwszy od 1950 był pracownikiem PSS, a od 1967 znalazł zatrudnie-
nie jako palacz centralnego ogrzewania i dozorca w Spółdzielni Pracy Rymarzy. Stamtąd też  
w 1980 odszedł na emeryturę. Zm. w IV 1998 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w No-
wym Sączu. [ZKRPiBWP NS, T 207/291]

TOMALCZYK KAROL, ur. 14 X 1912, Rogan (?) pow. Tannenberg (Niemcy, Saksonia), 
s. Karola i Magdaleny Kościelniak; strz. rez., ślusarz. Urodził się w polskiej rodzinie pracują-
cej zarobkowo w Niemczech, która przeniosła się do Rabki, gdzie ukończył szkołę powszech-
ną, a następnie uczył się zawodu hydraulika. Powołany we IX 1935 do służby wojskowej  
w 4 psp w plutonie łączności 4 psp Cieszyn, którą zakończył w III 1937. Rok później uczest-
niczył 6-tygodniowych ćwiczeniach rez. w macierzystej jednostce. Zmob. 27 VIII 1939 do 
plutonu łączności 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do 
Krakowa. Podczas walk pod Lublinem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w tamtejszym 
obozie przejściowym, skąd przeniesiono go do Radomia, a następnie Częstochowy. Stamtąd 
też 30 X 1939 został zwolniony i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował jako ślusarz 
w nowosądeckiej parowozowni. Po wojnie przeszedł na podobne stanowisko do parowozowni 
Chabówka. W 1947 wyjechał do Dzierżoniowa znajdując zatrudnienie w miejskiej gazowni. 
W 1951 przeniósł się do Nowej Huty, gdzie był robotnikiem w tamtejszym Zakładzie Budow-
nictwa Mieszkaniowego na stanowisku mistrz hydraulik. Zatrudnił się w Hucie im. Lenina, 
skąd w 1976 odszedł na emeryturę. Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem „Za udział 
w wojnie obronnej 1939”. Zm. w VII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS,  
T 203/180; Książeczka wojskowa nr D 0601845]

TOMASIAK JAN, ur. 8 III 1903, Rytro i tam zam. pod nr 227, s. Jana i Marii Stawiarskiej; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do wzmocnienia Komisariatu 
Straży Granicznej w Rytrze, z którym wyruszył na front. Jego żołnierski szlak jest nieznany. 
W czasie okupacji sprawował w latach 1940-1942 funkcję sołtysa, a następnie pracował przy 
kopaniu okopów. Po wojnie został ponownie sołtysem, do 1948, a w latach 1955-1962 prze-
wodniczącym GRN. [SPNS, Kp 1966; Relacja Michała Pierzgi]

TOMASIAK LUDWIK, ur. 24 VIII 1904, Obidza, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny 
Klimek; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. W czasie 
działań wojennych dostał się 18 IX do niewoli sow. Osadzony w obozie Krzywy Róg (ob-
wód dniepropietrowski), skąd został wywieziony do obozu Siewżełdorłagu NKWD. Następnie 
przewieziony 11 VII 1941 pierwszym transportem ze stacji Urdoma do obozu NKWD w Juży. 
Stąd po zwolnieniu udał się 3 IX 1941 do Tatiszczewa, gdzie wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. 
Wraz z wojskiem przeszedł do Iranu, gdzie był kucharzem. W 1943 zachorował na malarię  
i prawdopodobnie zm. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu 7 IX 1959 uznany 
za zm. z dniem 9 V 1947. [SPNS, Ns 369/59; CAW-1, Alfabetyczna....; CAW 1939, Zespół akt personalnych, 
teczka 12398; CAW-3, Wykazy imienne, teczka 573, s.2]

 TOMASIK KAZIMIERZ, ur. 20 II 1904, Gorlice, s. Tomasza i Franciszki Szufa; plut. 
rez., wędliniarz. Po szkole powszechnej praktykował w zawodzie masarskim. Służbę wojsko-
wą pełnił w latach 1925-1926 w 51 pp. Strzelców Kresowych Brzeżany. Po przejściu do rez. 
wykonywał wyuczony zawód w warsztacie swojej matki. Powołany w V 1939 do ON, gdzie 
przeszedł przeszkolenie wojskowe. Po jego zakończeniu mianowany podoficerem gospodar-
czym bON „Gorlice”. W chwili wybuchu wojny byłem pod Gładyszowem. Tam doszło do potycz-
ki. Na drugi dzień odmaszerowałem w kierunku Jasła. Na noc zatrzymaliśmy się w Chlebnej,  
a w następnym dniu doszliśmy do Krościenka. Tam też doszło do bitwy. Z Krościenka szedłem  
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w kierunku Sanoka przez Brzozów. W Sanoku dołączyłem do taborów Obrony Narodowej 
(chłopskie furmanki). Stamtąd skierowany zostałem wraz z taborem w kierunku Stanisławowa. 
Po opuszczeniu tego miasta przewieziony promem skierowałem się do Jawornika Ruskiego, a na-
stępnie Czyszki i Miasteczko. Nie doszedłem do Przemyśla, bo on już był zajęty przez Niemców. 
Zawróciłem i maszerowałem w kierunku Doliny, Baranów, Kałusz, Chyrów, Borysław, Truska-
wiec i tym szlakiem doszedłem do lasów koło Stanisławowa. W tym lesie z resztek gorlickiego  
i przemyskiego B., stworzono oddział pod dowództwem por. Mołodeckiego. Z tym oddziałem do-
szedłem do Stanisławowa. Tu oddział skierowano do Chryplina w celu ochrony stacji kolejowej. 
Po przybyciu na miejsce tego samego została ona zbombardowana przez lotnictwo niemieckie  
i przestała istnieć po kilku minutach nalotu. Zniszczenia tego dokonali nurkując na nią na prze-
mian. Samoloty te zostały ustrzelone przez artylerię przeciwlotniczą ze Stanisławowa, a z dołu 
obstrzeliwane były z broni ręcznej przez nasz oddział. Po tym wydarzeniu dowódca nakazał mi 
na czele pięciu ludzi kontrolować przedpole Stanisławowa w Woli Słosinej. Rano następnego po 
ściągnięciu placówek wystawionych na noc, wycofałem się z oddziałem w kierunku Nadwórnej. 
Tam też doszedłem nocą, a następnie do Jaremcza. W jego okolicach przekroczyłem wraz z od-
działem 20 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Bük, a następnie Sárvár, skąd w VIII 
1940 został zabrany do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd wywieziono go do Krakowa. Tu 
odzyskał wolność i powrócił do domu. W okresie okupacji prowadził sklep mięsny dla pol-
skiej ludności. Po jej zakończeniu pracował w Spółdzielni Rzeźnickiej, po czym wraz z bratem 
Edwardem otworzył własny warsztat masarski. Po jego likwidacji w 1948 został pracowni-
kiem Powiatowej Spółdzielni „SCh” w Gorlicach. W okresie 20 IX 1949 do II 1950 pracował  
w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, a następnie w Topialni Tłuszczy Technicznych  
i wreszcie w Fabryce Albuminy w Ropicy Dolnej. Stamtąd też w 1969 odszedł na emeryturę. 
Zm. 27 II 1988 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, T 248/136; ZKRPiBWP Koło 
Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 179]

TOMASIK STANISŁAW, ur. w 1908, Sucha Struga, pow. nowosądecki i tam zam.; strz. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do 
Krakowa. Podczas walk był ranny i przebywał w tarnowskim szpitalu. Innych danych brak. 
[APK, PCK 19, Lista..., szpital Tarnów, poz. 69]

TOMCZYK JÓZEF, ur. 26 XII 1914, Czarny Potok, pow. limanowski, s. Wojciecha i Ja-
dwigi Dyrek; st. strz., rolnik. Służył od 25 III 1938 w 1 psp, z którym wyruszył na front pod 
Krynicę. Podczas walk dostał się pod Przemyślem do niewoli niem. Osadzony w obozie przej-
ściowym, skąd miał być wywieziony do stalagu. W czasie transportu kolejowego jeńców do 
miejsca przeznaczenia zbiegł w Bochni, po czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, T 292]

TOMOLSKI ALEKSANDER, ur. w 1902, Biecz, pow. gorlicki i tam zam.; strz. rez. Zmob. 
w 24 IX 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [SPGorl.,  
Ns 265/54, świadek zaginięcia Franciszka Przybyłowicza]

TOPÓR FILIP, ur. 6 V 1906, Bańska Niżna, pow. nowotarski, s. Jana i Wiktorii Szewiń-
skiej; strz. rez., cieśla. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, poszedł w 1922 do Szko-
ły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Po przerwaniu nauki pracował na budowach jako 
cieśla-stolarz. Powołany w III 1927 do służby wojskowej w 4 ks 1 psp, którą zakończył we IX 
1928. Po przejściu do rez. był zatrudniony w lwowskiej firmie wznoszącej placówki graniczne. 
W 1931 zawarł zw. małż. z Antoniną Muchą, po czym zamieszkał w Szaflarach; mieli 5 dzieci.
Zmob. 20 VIII 1939 do 2 b. w macierzystej jednostce, po czym wyruszył do miejsca koncen-
tracji 4 k. w Łabowej. Po wybuchu wojny przemaszerował do Marcinkowic, skąd koleją udał 
się na front do Limanowej, po czym wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierun-
ku wschodnim. Podczas walk pod Jaworowem dostał się 17 IX do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu IV A Hoyerswerda (nr jeńca 7034), w którym przebywał do 31 III 1943. Po zwolnieniu  
z obozu z powodu choroby nerek i żołądka, powrócił do domu. Od 1945 był pracownikiem 
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Zarządu Drogowego w Nowym Targu, skąd w 1948 przeszedł do przedsiębiorstwa budowlane-
go w Nowym Targu. W latach 1961-66 pracował w krakowskiej firmie budowlanej, a następnie 
już indywidualnie na prywatnych budowach. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. w VI 1988 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Potoku. [ZKRPiBWP NS, T 111/141]

TREIT ZENON, ur. 20 V 1916, Nowy Sącz, s. Franciszka i Domiceli Dąbek; kpr. podcho-
rąży służby stałej. Służbę wojskową rozpoczął 18 IX 1934 w 4 ks 4 p.s. i kontynuował ją od II 
1935 w 1 psp. Tu też 11 V awansował na st. strz. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej 11 V 1935
i awansie do stopnia kpr. został podoficerem nadterminowym obejmując dowództwo druży-
ny. Odkomenderowany z dniem 20 X 1937 na Dywizyjny Kurs Instruktorski dla Podoficerów 
Zawodowych, po ukończeniu którego został mianowany 1 X 1938 podoficerem zawodowym
w 1 psp. Przyjęty 16 V 1939 do Szkoły Podoficerów Zawodowych w Komorowie i skierowa-
ny do pułku manewrowego. Tuż przed wybuchem wojny powrócił do sądeckiej jednostki na 
praktykę, z którą następnie na czele plutonu 3 b. wyruszył na front do Grybowa. Podczas walk 
pod Przemyślem został ranny. Wywieziony z pola walki wozem amunicyjnym i skierowany 
do szpitala w Stanisławowie. Tu dowiedział się o awansie na ppor. Po kilkudniowym pobycie 
opuścił szpital i dołączył do pozostałości z rozbitego oddziału, z którym skierował się w stronę 
granicy granicę rumuńskiej. W czasie marszu dostał się Koralówce k. Tłumacza do niewoli 
sow. Konwojowany pieszo do obozu w Stanisławowie, skąd wspólnie z sierż. Piotrem Wróblem 
z orkiestry 1 psp zbiegł i w XI 1939 powrócił do domu. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, „Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r.” oraz „Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945” i medalami: „Za udział w wojnie obronnej 1939”, „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju”, a także odznaką „Za Zasługi dla Województwa. Nowosądeckiego”. 22 IV 1982 
awansowany do stopnia por. rez. Na wniosek Oficerów Służby Stałej WP Okręgu Kraków, 
mianowany z dniem 1 IX 1994 kapitanem rez. Jest pochowany na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu, kw. 15. [ZKRPiBWP NS, T 3]

TROJAN LUDWIK, zam. w Kamionce Wielkiej, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 
żołn. 1 psp. Podczas walk pod Bieczem ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony 8 IX. 
w gorlickim szpitalu, skąd po 12 dniach wywieziono go do stalagu. Innych danych brak. [APK, 
PCK 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 43]

TROJANOWICZ JAN, ur. 26 XI 1904, Kobylanka, pow. gorlicki, s. Szymona i Katarzy-
ny Sierota; strz. Posiadał niepełne wykształcenie podstawowe. W IV 1939 powołano mnie do 
Obrony Narodowej w Gorlicach. Tam zostaję umundurowany i przez cały miesiąc maj odby-
wają się ćwiczenia. Dowódcą k. był por. Jan Pabis, a jego zastępcą por. Niedermajer. Ja byłem 
przydzielony do plutonu karabinów maszynowych pod dowództwem plut. Władysława Pabisa. 
Wyruszyliśmy do Magury. 1 IX z polecenia dowódcy przesunięto nas w okolice Koniecznej, gdzie 
mieliśmy pierwsze starcie z Niemcami. Po nim wycofaliśmy się w okolice Krościenka, gdzie 8 IX 
zostaliśmy okrążeni przez Niemców i doszło do wymiany ognia, po której udało nam się przebić  
i osiągnąć Sanok. Pod Sanokiem ponownie mieliśmy potyczkę z Niemcami, gdzie na wskutek 
przewagi wroga i jego lotnictwa zostaliśmy rozbici na dwa pododdziały. Ja znalazłem się w od-
dziale dowodzonym przez por. Jana Pabisa. Po powyższej potyczce lasami przedostaliśmy się 
aż do Lasów Janowskich, gdzie była większa ilość naszych wojsk. 17 IX nastąpiło zdecydowane 
starcie z wrogiem i nasze oddziały zostały całkowicie rozbite. Straciłem kontakt z por. Janem 
Pabisem, natomiast spotkałem Miklaszewskiego z Gorlic z oddziałem w ilości około 20 osób. Tam 
też po starciu z Niemcami nastąpiło jeszcze jedno starcie z nieprzyjacielem, po czym rozwiązano 
zgrupowanie i każdy na własną rękę udał się do domu. Po powrocie z frontu pracował w rafine-
rii nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w 1969. W tym też okresie wstąpił w szeregi OSP 
w Kobylance. Odzn. medalem: „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, oraz „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Zm. 31,08.1997 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, 
Zmarli członkowie, t. 5, poz. 57]
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TRUCHAN JAN, ur. 5 IV 1909, Tylicz, pow. nowosądecki i tam zam., s. Łukasza i Melanii 
Hawranów; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do ktab 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas 
działań wojennych zaginął bez wieści. [SGMuszyna, Zg 5/46 i 6/49 

TRUTY WOJCIECH, ur. 5 IV 1916, Nowy Targ, s. Antoniego i Anieli Tutor; strz., rolnik. 
Po szkole powszechnej pracował na budowach. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej  
w 2 kckm 1 psp, skąd przeniesiono go do plutonu art. Odesłany do szkoły podoficerskiej,
której jednak nie ukończył z powodu wybuchu wojny. Z tą chwilą wyruszył na front. Podczas 
walk dostał się niedaleko granicy węgierskiej, do niewoli niem. Jeszcze tej samej nocy zbiegł  
i dołączył do wojska idącego w kierunku granicy rumuńskiej. W czasie tego przemarszu dostał 
się w Zaleszczykach do niewoli sow. Osadzony w którymś z obozów, skąd zbiegł i 5 X 1939 
powrócił do domu. Wywieziony w II 1940 do przymusowych prac w Rzeszy, gdzie 18 IV 1945 
odzyskał wolność. Do kraju powrócił w VI 1945. W 1949 zawarł zw. małż., po czym pracował 
w tartaku, a następnie aż do emerytury w 1981, w nowotarskiej centrali ARGED. Zm. 19 III 
1997 i spoczywa na cmentarzu w Nowym Targu. [ZKRPiBWP NS, T 193/263]

TRYBUŁA JAN, pochodził z Zakopanego; strz. Uczeń Gimnazjum im. Oswalda Balcera 
w Zakopanem. Jako członek WFiPW powołany 15 VIII 1939 do służby wartowniczej strzegą-
cej obiektów o znaczeniu strategicznym w rejonie Zakopanego. 1 IX wraz z kolegami wyruszył 
pod dowództwem por. Oczki w kierunku Krakowa. Brał udział w obronie wiaduktu w Cha-
bówce, po czym na rozkaz płk. Stanisława Maczka zameldował się wraz z kolegami w 1 psp 
w Nowym Sączu. Tu otrzymał przydział do obrony przeciwlotniczej miasta jako obserwator. 
Wobec postępującej niem. ofensywy odesłany 4 IX do OZ 21 DPG w Brzeżanach, gdzie pełnił 
służbę patrolową. Około 15 IX udał się wraz z wojskiem na odsiecz Lwowa, a po zmianie roz-
kazów, pod ostrzałem ukraińskich nacjonalistów kontynuował marsz ku południowej granicy 
kraju. W czasie tego przemarszu w nocy z 17/18 IX dostał się w Tłumaczu do niewoli sow. 
Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 2-tygodniowym pobycie, jako małoletni, został 
zwolniony. [A. Filar, „Palace”, katownia Podhala, s. 16; Świadek Stanisława Poradzisza]

TRYBUS ANTONI, ur. 9 VI 1911, Półrzeczki, pow. limanowski, s. Józefa i Anny Mi-
chorczyk; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 17 X 1932 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, którą zakończył 
22 X 1934. W 1936 zawarł zw. małż. z Anną Krzysztofiak, z którą miał 3 dzieci. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk pod Jasłem dostał się do niewoli 
niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trud-
nił się rolnictwem. Zm. 1 IV 1994. [ZKRPiBWP NS, T 757/216]

TRZAJNA WAWRZYNIEC, ur. 28 VII 1912, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Sebastiana  
i Teofili Fijas; kpr. rez., robotnik. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, po czym musiał się 
sam utrzymywać. Od 15 roku życia pracował w Fabryce Mebli Giętych Michała Adlera w Ja-
zowsku. Powołany 15 IV 1936 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, którą zakończył 30 X 1937. 
Po przejściu do rez. zawarł zw. małż., z którego narodziło się 2 dzieci. Zmob. 17 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przydzielony do 3 kckm, po czym wyruszył na front pod Grybów jako 
celowniczy. Podczas walk pod Żółkwią dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
VI A Hemer (nr jeńca 6516), skąd po zwolnieniu 30 VIII 1940 i uzyskaniu statusu robotni-
ka cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac rolnych. Wolność odzyskał 6 IV 1945  
w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, po czym 11 XI 1945 powrócił do domu. Tu praco-
wał w różnych okresach w wiertnictwie gazowym, nowosądeckim PKS, oraz Przedsiębiorstwie 
Remontowo-Budowlanym. Z tego ostatniego odszedł w 1972 na rentę inwalidzką. Zm. 9 VII 
1982 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, T 136/67]

TRZASKA WACŁAW, ur. 18 VIII 1904, Warszawa, s. Józefa i Leokadii Frączek; sierż. 
służby stałej, majster budowlany. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kształcił się dalej w Szkole 
Rzemieślniczej w Warszawie. Od 1920 pracował w Stołecznych Centralnych Warsztatach Lot-
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niczych jako uczeń, a następnie stolarz. Powołany 16 III 1926 do służby wojskowej w 5 ks 21 pp 
Warszawa, skąd odesłano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu, w stopniu st. strz. 
powrócił do k. jako instruktor. 1 I 1927 został kpr. i w XI zgłosił chęć pozostania w wojsku, po 
czym został mianowany podoficerem nadterminowym, a od 1 VII 1928 podoficerem zawodo-
wym. Miesiąc później skierowano go do Szkoły Podoficerskiej Rez. Piechoty w Biedrusku, na
stanowisko instruktora. Tam też 1 VI 1930 został plutonowym. 1 V 1932 przeniesiono go do  
1 psp. W 1936 złożył egzamin sprawdzający w grupie administracyjno-gospodarczej w V DOK 
Kraków. 19 III 1937 awansował do stopnia sierż. Z chwilą wybuchu wojny przeniesiony do  
3 ks 156 rez. pp, po czym wyruszył na front do Wieliczki. Jego wrześniowy szlak wiódł przez 
Gdów po Zegartów, po czym 29 IX powrócił do domu. Zagrożony aresztowaniem przekroczył 
2 XII 1939 granicę słowacką, a następnie przez Węgry, Jugosławię przedostał się do Francji. 
Tu 21 III 1940 wcielono go do 6 k. 2 pp 1 Dywizji Grenadierów. W jej składzie w dniach 13-22 
VI 1940 brał udział w walkach w Lotaryngii, podczas których dostał się w Sambic do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu V A Ludwigsburg, gdzie odzyskał wolność 27 IV 1945, w czasie 
ofensywy wojsk francuskich. Miesiąc później został zdemobilizowany przez francuską komisję 
wojskową w Paryżu, po czym przebywał w obozie zbornym nr 1. 13 VII 1946 przekazano go 
do dyspozycji władz brytyjskich, celem odesłania do kraju. 29 VIII 1946 dotarł do Gdańska,  
a później do Warszawy. Tu podjął pracę w firmie budowlanej Zielińskiego. W 1948 wyjechał 
do Głubczyc i pracował do 1955 w przedsiębiorstwie budowlanym jako majster budowy. Po 
przyjeździe do Nowego Sącza był starszym majstrem w Zakładzie Budownictwa Komunalne-
go. Na emeryturę odszedł w 1970. Odzn.: „Medalem Wolności i Zwycięstwa 1945” i „Odznaką 
Grunwaldzką”. Zm. 23 II 1984 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKR-
PiBWP NS, T 189/84; Książeczka wojskowa]

TRZCIŃSKI JAN, pochodzący z Barcic, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 1939 do 
k. taborów 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okoliczno-
ściach do niewoli. Przebywał w stalagu XII A Limburg. Innych danych brak.[Świadek Stanisława 
Gizickiego]

TRZPIOS JAN, ur. 15 X 1906, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Lebdowicz; 
kpr. rez., szewc. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego kontynuował naukę szewstwa  
w szkole zawodowej. Powołany w III 1928 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, skąd wysła-
no go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu został delegowany na 3-miesięczny kurs  
w Głównej Centrali Pocztowo-Telegraficznej w Bielsku, celem szkolenia w z łączności. Do rez. 
przeszedł we IX 1929. Po powrocie z wojska pracował w swoim zawodzie, a także prowadził 
kiosk „Orzeł” z artykułami pierwszej potrzeby. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony 
do plutonu wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze, skąd został po 2 dniach 
oddelegowany do Piwnicznej celem nadzorowania prac przy budowie umocnień polowych. 
Następnie strzegł granicy w Łomnicy, naprzeciwko słowackiego Mniszka. Pierwszego IX nad 
ranem po przekroczeniu granicy państwowej przez dwa transportery opancerzone rozpoczęła się 
walka z najeźdźcą. Na otrzymany rozkaz oddział wycofał się przez Łomnicę, Kokuszańskie góry, 
Nawojową, Nowy Sącz, Grybów, Jasło, Krosno. W miejscowości Korczyna została zorganizowana 
kompania bojowa, przez dowódcę z 1 psp. Miasto Krosno zostało odbite przez nas Niemcom, lecz 
poległo kilku żołnierzy oraz dowódca kpt. Czerwiński. Po kilku godzinach otrzymaliśmy rozkaz 
wycofania się. Pomiędzy Sądową Wisznią a Gródkiem Jagiellońskim zostaliśmy otoczeni i zabra-
ni do niewoli. Po udanej ucieczce powróciłem do Piwnicznej. W pierwszych dniach I 1940 został 
zaprzysiężony przez Jana Polańskiego pseud. „Lis” do ZWZ. Tu pod pseud. „Słoma” służył 
jako kurier, oraz werbował nowych ludzi do organizacji, tworząc tzw. trójki. W późniejszym 
okresie dostarczał wyżywienie, odzież i broń dla 9 k. 1 psp AK. W tym też czasie prowadził 
zakład szewski. Po zakończeniu okupacji był kierownikiem sklepu z artykułami mieszanymi, 
a po jego zlikwidowaniu został referentem wojskowym w Zarządzie Gminnym w Piwnicznej. 
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Jednocześnie pełnił funkcję kasjera w miejscowej Kasie „Stefczyka”. W 1949 był jednym ze 
współzałożycieli Spółdzielni Przemysłu Skórzanego „Watra”, gdzie był kierownikiem technicz-
nym. Ze względu na stan zdrowia przeszedł w 1960 na rentę inwalidzką. Jednak rok później 
został zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin na stanowisko referenta transportu w GS 
Piwniczna, a od 1966 był dyspozytorem w Kółku Rolniczym. W 1973 przeszedł do Urzędu 
Miasta i Gminy Piwniczna, gdzie przez 11 lat był inkasentem podatkowym. Odzn.: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalami: 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”, „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, oraz odznakami: „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego”, i „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Piwniczna”. Zm. w VIII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPi-
BWP NS, T 145/253; Świadek Jakuba Długosza, Walentego Misiudy, Jana Suchodolskiego]

TRZUPEK STANISŁAW, ur. 15 IV 1909, Rupniów, pow. limanowski, s. Antoniego  
i Anny Mroczek; strz., rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 IV 1931 do służby wojskowej w 2 kckm 
3 psp Bielsko, którą zakończył 20 IX 1932. Rok później zawarł zw. małż. z Wiktorią Kawulą  
i pracował w gospodarstwie. Zawezwany 5 X 1935 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odby-
wał w 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kompanii karabinów 
maszynowych i broni towarzyszącej nr 52, po czym wyruszył na front do Cieszyna. Podczas 
walk dostał się w Leżajsku do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków (byłe 
koszary 8 puł), skąd zbiegł i 20 X powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. w II kwartale 2003. [ZKRPiBWP NS, T 311/343]

TRZUPEK STANISŁAW, pochodzący ze Słopnic, pow. limanowski; strz. We IX 1939 
żołnierz bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Zm. 28 VIII 1981. Innych danych 
brak. [Świadek Antoniego Gancarczyka]

TUBEK WŁADYSŁAW, ur. 23 XII 1902, Lipniczka, pow. gorlicki, s. Jana i Franciszki Bo-
gusz; strz. rez., stolarz. Po zdobyciu wykształcenia podstawowego kontynuował naukę w Szko-
le Zawodowej w Bobowej zdobywając umiejętności stolarskie. Następnie pozostał przy matce 
pomagając jej w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1923-1925 w 1 psp. Zmob.  
8 VIII 1939 do macierzystej jednostki z którą wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału, prze-
kroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Munkács i Tornyosnémeti, skąd w I 1940 
zbiegł i przez Budapeszt, Jugosławię przedostał się do Francji. Tu wstąpił do WP z przydzia-
łem do 10 k. 1 Dywizji Grenadierów, z którą wyruszył 10 V 1940 na front. Podczas walk do-
stał się 28 VI 1940 do niewoli niem. Osadzony w stalagu XII D Trier (nr jeńca 18092), gdzie  
wcielono go do 4 k. Jenieckiego Batalionu Pracy nr 12 (4 Kompanie Kriegsgefangenen Gla-
ser-Bataillon XII). Wolność odzyskał w III 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. 
Następnie wstąpił w szeregi PSZ na Zachodzie, po czym został przerzucony do Włoch, a na-
stępnie Afryki. Po dobrowolnym odejściu z wojska wiosną 1947 powrócił 1 VII do kraju. Tu 
podjął pracę w magazynach GS „SCh” w Bobowej, a następnie w gorlickiej PZGS. W 1954 
zawarł zw. małż. z Aleksandrą Michalik, z którą miał 6 dzieci. Na emeryturę przeszedł w 1968. 
Odzn. medalami: „Za Wysługę Lat” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 3 VIII 1989  
w skutek paraliżu i długotrwałej choroby i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP NS, 
T 148/155; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 492]

TUJAK JAN, ur. 25 V 1923, Strzeszyn, pow. gorlicki; strz. Jako członek WFiPW ochotni-
czo wstąpił do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Innych danych brak.

TUKUSKI FRANCISZEK, zam. Stare Bystre, pow. nowotarski. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Gorlicami ranny, dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w gorlickim szpitalu, skąd po podleczeniu zbiegł w obawie przed wy-
wiezieniem do stalagu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [Świadek Józefa 
Kałucha]
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TULEJA JÓZEF, chor. We IX 1939 żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
działań wojennych był ranny. Umieszczony w krośnieńskim szpitalu, gdzie 14 IX zm. Spoczy-
wa w kwaterze wojennej nr 19 na cmentarzu w Krośnie. [Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 251]

TUMIDAJEWSKI MIECZYSŁAW, ur. ok. 1920; strz. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. 
bON „Gorlice”. Innych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

TUMIDAJSKI EDWARD, ur. 29 I 1919, Sękowa, pow. gorlicki, s. Józefa i Katarzyny 
Tokarz; strz., urzędnik. W latach 1934-1936 uczęszczał do Wieczorowej Szkoły Zawodowej  
w Gorlicach, a następnie podjął pracę w charakterze robotnika w kopalni nafty. W tym też 
czasie należał do WFiPW, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Powołany 15 VIII 1939 do  
4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którą wyruszył na Magurę Małastowską. Tam robiliśmy umoc-
nienia obronne bądź to w postaci okopów, bądź to z zasieków drutu kolczastego. 1 IX 1939 wy-
słano nas w sile jednego plutonu pod dowództwem pchor. Cieczkiewicza na górę Dziamerę obok 
Banicy. 6 IX dostaliśmy rozkaz wycofania się z rejonu Magury, przechodząc przez Wapienne, 
Folusz na Krosno. Po dotarciu do Krościenka Niżnego brał udział w bitwie, zakończonej rozbi-
ciem jego oddziału. Po dołączeniu do napotkanej jednostki doszedł do Sądowej Wiszni, gdzie  
w kolejnej walce dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym, skąd zbiegł. 
Podczas okupacji pracował w rolnictwie, a od 1943 w kopalni nafty w Sękowej. Po zakończeniu 
wojny został delegowany do przemysłu węglowego na Ziemiach Zachodnich. Po powrocie do 
Sękowej w VII 1950 podjął ponownie pracę w kopalnictwie. W latach 1966-1975 był pracow-
nikiem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Gorlicach w charakterze głównego mechani-
ka, a następnie instruktorem do spraw programowych w PTTK. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, T 150]

TUMIDAJSKI JÓZEF, ur. 25 VI 1911, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Franciszka i Lu-
dwiki Laskoś; kpr. rez., kowal. Po uzyskaniu wykształcenia podstawowego, kontynuował naukę  
w szkole zawodowej zdobywając zawód kowala. Jako jej absolwent pracował w fabryce nawo-
zów sztucznych firmy „Urodzaj” w Ropicy Dolnej. Powołany 11 IV 1934 do służby wojskowej 
w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, którą zakończył 1 X 1935. Po przejściu do rez. pracował  
w Kopalni Nafty „Magdalena” w Sękowej. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wy-
ruszył na front na Magurę Małastowską. Podczas walk, chcąc uniknąć sow. niewoli, przekro-
czył granicę węgierską. Począwszy od 19 IX był internowany w obozie Balatonboglár, skąd po 
zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego wywieziono go do przymusowych prac 
rolnych. Tam też 6 XII 1944 doczekał wolności w wyniku ofensywy sow. Do kraju powrócił 
1 V 1945. W 1951 wyjechał do Szczecina, gdzie wykonywał zawód kowala. Po powrocie do 
domu w 1956 był zatrudniony w gorlickim Zakładzie Ceramicznym, skąd w 1971 odszedł na 
emeryturę. Zm. 7 VIII 1996 i spoczywa na cmentarzu w Ropicy. [ZKRPiBWP NS, T 211/251; tamże, 
Koło miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 6, poz. 518]

TUREK FRANCISZEK, ur. 20 VII 1906, Staszkówka, pow. gorlicki, s. Jana i Teresy Dyl; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 22 III 1928 do służby wojskowej w plutonie pionierów 5 psp Prze-
myśl, którą zakończył 21 IX 1929. Zawezwany w 1931 na 10-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, 
które odbywał w plutonie pionierów 6 psp Stryj. Ponownie znalazł się w wiosną 1939 w szeregach 
armii z przydziałem do Straży Granicznej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmoc-
nienia Komisariatu Straży Granicznej, skąd rozpoczął wrześniowy szlak jako strz. rkm. Podczas 
walk ranny w nogę znalazł się w szpitalu. Tam też prawdopodobnie dostał się do niewoli. Po 
ucieczce z lazaretu przekroczył granicę węgierską i został internowany. Wiosną 1940 powrócił do 
domu. Przez całe życie pracował na roli. [Relacja wnuka; Książeczka wojskowa nr A 334671]

TURSKI NARCYZ, strz. We IX 1939 żołnierz 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII 
A Kaisersteinbruch. Innych danych brak.
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TURZA, imię nieznane, strz. We IX 1939 żołnierz 2 k. bON „Gorlice”, który podczas walk 
został ciężko ranny. Innych danych brak. [Relacja Adama Gwoździa]

TUTKO SZYMON, strz. Podczas działań wojennych żołnierz 1 psp. Innych danych brak. 
[Świadek Stefana Ferenca]

TWARDOWSKI IGNACY, strz. Podczas walk żołnierz 1 psp. Innych danych brak. [Świa-
dek Józefa Hołyska]

TWARDOWSKI JAN, ur. w 1882, s. Marcina i Józefy; st. sierż. rez., dostawca żywności 
dla 1 psp. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej i walczył na froncie włoskim. 
Z chwilą wybuchu wojny we IX 1939 ochotniczo wstąpił do 1 psp, dostarczając z własnej ini-
cjatywy ok. 60 sztuk żywego bydła, które przeznaczył na mięso dla wojska. 5 IX przekazano go 
OZ 21 DPG w Brzeżanach, skąd następnie przedostał się na Węgry. Do Nowego Sącza powró-
cił 24 XII 1939 przez zielona granicę. Zm. w XI 1952 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu. [Relacja syna]

TWARÓG JAKUB, ur. 8 V 1901, Sowliny, pow. limanowski, s. Jana i Agaty Jeż; strz. rez., 
rolnik. Ukończył szkołę powszechną. Powołany w VII 1919 do służby wojskowej w 58 pp Sta-
nisławów, którą ukończył w I 1923. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmob. 25 VIII 
1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front pod Krościenko n. Dunajcem. 4 IX 
podczas patrolu nawiązaliśmy kontakt z nieprzyjacielem w pobliżu zasadzki i wraz z całą drużyną 
pod dowództwem Jana Czeczutki zostaliśmy otoczeni i wzięci do niewoli w Tylmanowej. Osadzony 
w stalagu XII B Frankenthal (nr jeńca 14688), a następnie przebywał w stalagu VII A Moosburg. 
Wolność odzyskał 1 V 1945 w wyniku ofensywy wojsk alianckich, po czym w X tegoż powrócił 
do kraju. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 25 VIII 1985 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, T 167/100; Świadek Józefa Biernata, Michała Ociepki, Tomasza Pałki]

TWOREK, imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym 
wyruszył na front razem z 3 k. „Biecz”. Innych danych brak. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik 
Gorlicki”, nr 25/2003]

TYBOR WŁADYSŁAW, ur. 21 XII 1912, Racławice, pow. gorlicki, s. Michała i Ewy Lasz-
kiewicz, ż. Zofia, 1 dziecko; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice” i skierowany do 
budowy umocnień na Koniecznej. W tym też czasie zaminował tamtejszą drogę. Podczas walk 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Elsterhorst (nr jeńca 7126), a 28 I 1941 
przeniesiony do stalagu IV G Oschatz. Z obozów nadchodziła korespondencja do 1944, po 
czym rodzina utraciła z nim kontakt. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach z 2 VII 
1955 uznany za zm. z dniem 1 VII 1947. [SPGorl, Ns 156/54; baza danych straty.pl podaje informację, że po 
zakończeniu wojny przebywał na terenie Niemiec i przydział do 53 pp, miejsce wzięcia do niewoli - Żółkiew]

TYLISZCZAK JAN, ur. w 1905, Krynica Wieś i tam zam. pod nr 66, s. Michała i Marii 
Petryszak; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1929 w 2 k. 1 psp. Zmob. 
w VIII 1939 do 3 k. „Krynica”. bON „Nowy Sacz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Jego 
dalsze losy są nieznane. [SGMusz., P 4/29]

TYLISZCZAK JAN, ur. 8 X 1907, Muszyna i tam zam. pod nr 72, s. Józefa i Anny Sikor-
skiej; strz. rez. Służbę wojskową odbywał w latach 1929-1930 w 3 psp Bielsko. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę razem z 3 k. „Krynica”. Jego 
dalsze losy są nieznane. [SGMusz., P 95/29]

TYLISZCZAK JÓZEF, ur. 5 VIII 1901, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Stanisława  
i Franciszki Kmietowicz; st. sierż. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie kolejno Radymno, Jarosław, 
Kraków-Kobierzyn, skąd w XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. Odzn.: Złotym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 28 VIII 1978 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, T 42/19]
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TYLISZCZAK KAROL, ur. 27 XI 1905, Kraków, s. Andrzeja i Anny Gąsiorowskiej; 
strz. rez., krawiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Dokształcającej 
Szkole Zawodowej, zdobywając zawód krawca. Pracował jako czeladnik w różnych zakładach. 
Służbę wojskową pełnił w latach 1927-1928 w 1 psp. Z końcem lat trzydziestych zamiesz-
kał w Krynicy. Powołany 1 VI 1939 w szeregi ON i skierowany na przeszkolenie wojskowe 
do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się 18 IX  
w Leluchówce do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przeworsk, skąd po 5 dniach 
wraz z kolegą zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował w wyuczonym zawodzie 
w Krynicy. Po jej zakończeniu zakładał Rzemieślniczą Spółdzielnię Pracy w Muszynie, z której 
później wystąpił i prowadził własny zakład krawiecki. Był przez dwie kadencje radnym MRN 
w Muszynie. Odzn.: medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz Złotą Odznaką „Za-
służony dla Województwa Nowosądeckiego” i srebrną odznaką „Zasłużony dla Województwa 
Krakowskiego”. Zm. 21 III 1983 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, T 234/110; 
tamże, Koło Muszyna]

TYLKA IGNACY, ur. 24 I 1916, Dzianisz, pow. nowotarski, s. Michała i Reginy; strz., rol-
nik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powoła-
ny 1 III 1939 do służby wojskowej w 3 b. 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem 
wyruszył na front do Uścia Ruskiego. Podczas walk dostał się 20 IX w Lasach Janowskich do 
niewoli niem. Podczas prowadzenia jeńców do obozu przejściowego zbiegł, po czym wrócił do 
domu. W 1942 zawarł zw. małż. z Marią Gruszką, z którą miał 5 dzieci. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem, nie mniej w latach 1963-1979 pracował jako wozak w Zakładach Mlecznych  
w Zakopanem. Zm. w III kwartale 2002. [ZKRPiBWP NS, T 278]

TYMBARSKI FRANCISZEK, ur. 16 II 1907, Grybów, pow. nowosądecki, s. Kazimierza 
i Heleny Wiatr, ż. od 4 VII 1937 z Marią Paszkowską; plut. sł. stałej. Z chwilą wybuchu wojny 
wyruszył na front jako podoficer żywnościowy w k. gospodarczej, odpowiedzialny za dostar-
czanie żywności dla 2 b. Jego żołnierski szlak podczas wojny jest nieznany. [SPNS, Nc 78/45; Relacja 
Stanisława Mroza]

TYRLICZ GRZEGORZ, strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp. Po 1945 zamieszkał w Trzcian-
ce. Innych danych brak. [Relacja Jana Daniłowicza]

TYSEK STEFAN, zam. Myszków ul. Długa 8; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do kmarsz, z którą wyruszył na front. Podczas walk ranny dostał się do niewoli 
niem. Umieszczony w szpitalu wojskowym nr 12 Jarosław, który opuścił 26 X 1939. [APK, PCK 
19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 2347

TYSZLER MAKSYMILIAN ADAM, ur. 4 XII 1905, Nowy Sącz, s. Franciszka i Elżbiety 
Obrzud; plut. służby stałej. Ukończył szkołę powszechną. Powołany w 1926 do służby woj-
skowej w 1 psp, po ukończeniu której wyraził chęć pozostania w wojsku. W 1933 uczestniczył  
w Kursie Instruktorów w 21 DP. 8 VI 1935 zawarł zw. małż. z Stefanią Stanisławą Wnorowską. 
We IX 1939 jako szef 3 k. bON „Nowy Sącz” wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk pod 
Brzuchowicami k. Lwowa, dostał się do niewoli niem., z której po 3 dniach zbiegł i powró-
cił do Nowego Sącza. W okresie okupacji, a także w pierwszych latach po jej zakończeniu 
pracował jako kierownik w Fabryce Sody i Mydła. W latach 1949-1952 był magazynierem  
w Zarządzie Przebudowy Dróg i Mostów. W 1953 przeszedł na stanowisko kierownika produkcji  
w Spółdzielni „Suromin”, skąd w 1963 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn. „Medalem Wolno-
ści i Zwycięstwa 1945”, brązowym „Za Długoletnią Służbę” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 
11 VIII 1993 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, T 172/205; 
PŚM NS Parafia wojskowa, Księga ślubów, t. 26, s. 12/2; Świadek Jana Słowika]

TYTKO SZYMON, zam. w Wysowej, pow. gorlicki; strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp. In-
nych danych brak. [Relacja Jana Daniłowicza]
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UBIK ANTONI, ur. 29 VII 1912, Słopnice, pow. limanowski i tam zam. pod nr 238,  
s. Jana i Marii Kaim; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 6 III 1935 do służby wojskowej w 4 psp 
Cieszyn, którą zakończył 19 IX 1936. Zawezwany 12 XII 1936 na 3-miesięczne ćwiczenia rez., 
które odbywał w 9 ks 1 psp. Zmob. 15 VIII 1939 do macierzystej k., z którą wyruszył na front 
do Tylicza. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
XII A Limburg (nr jeńca 14779), skąd po zwolnieniu w 1940 został wywieziony do przymuso-
wych prac rolnych w Weiden. Tam też zachorował i został poddany operacji wyrostka robacz-
kowego. Po powrocie ze szpitala otrzymał na własną prośbę 18-dniowy urlop (7-23 IV 1941), 
z którego już jednak nie powrócił do Niemiec. Z tą chwilą zmuszony został do ukrywania się. 
Wstąpił 10 IV 1941 do AK, gdzie służył pod pseud. „Żbik” w placówce Kamienica – Słopnice 
(kryptonim „Kuźnia”). Brał udział w rozbrajaniu żołnierzy Wehrmachtu w Kamienicy w 1944. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 21 IV 1991 i spoczywa na cmentarzu w Słopni-
cach. [ZKRPiBWP NS, U 1/32; „Echo Parafialne”, kwartalnik, nr 1 (20) z 2003 roku, s. 19; Świadek Jana Więcka  
i Ludwika Wojcieszaka]

UBIK JAN, ur. 4 V 1900, Słopnice, pow. limanowski; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się  
w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, 
gdzie zachorował. Przewieziony 7 V 1940 do Szpitala PCK w Krakowie, skąd po podleczeniu 
został zabrany do tutejszego obozu przejściowego, mieszczącego się przy Kopcu Kościuszki. 
Następnie prawdopodobnie został zwolniony i powrócił do domu. [APK, Lista PCK 19, Lista szpital 
PCK Kraków, poz. 9; Relacja Stanisława Oleksińskiego]

UCZKIEWICZ KAZIMIERZ, ur. 18 X 1920, Stary Sącz; strz. Zmob. w 1939 do służby 
pomocniczej w 1 psp, z którym wyruszył na front. Niemniej jego żołnierski szlak jest niezna-
ny. Po powrocie do domu działał w konspiracji, a następnie służył jako partyzant w oddziale 
Tatara. Po wojnie pracował w KWK „Słupiec” w Nowej Rudzie, najdłużej na stanowisku kie-
rownika Działu Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. Członek dyrekcji kopalni. Żywo interesował 
się sportem, przez wiele lat zasiadał we władzach klubu sportowego „Piast” w Nowej Rudzie. 
Był również sędzią bokserskim w połowie lat 50. 

UCZKIEWICZ MIECZYSŁAW, plut. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas działań wojennych dostał się 16 IX w Żółkwi, do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd zbiegł razem z Kazimierzem Czwarkielem. W drodze powrot-
nej do domu zatrzymany 25 IX przez patrol żandarmerii w Nowym Wiśniczu i osadzony  
w miejscowym więzieniu. Podczas przesłuchania stwierdzono że nie podlega wątpliwości, że 
obaj, pomimo cywilnego ubioru są polskimi żołnierzami. W tej sytuacji wysłano go do stalagu 
V A Ludwigsburg. [Świadek Kazimierza Czwarkiela]

UDZIELA FRANCISZEK, ur. 14 XII 1902, Kamienica, pow. limanowski, s. Jana i Zofii;
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1925-1927. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Prze-
kazany 2 XI w ramach wymiany jeńców stronie niem. i osadzony w stalagu XIII A Nürnberg-
-Langwasser (nr jeńca 22731). Po zwolnieniu z obozu 11 XI 1940 i przeniesieniu na status ro-
botnika cywilnego, pracował przymusowo w rolnictwie. Wolność odzyskał w czasie ofensywy 
wojsk amerykańskich, po czym wstąpił w do Polskiej Kompanii Wartowniczej, które były or-
ganizowane przy amerykańskich wojskach okupacyjnych. Po powrocie do kraju w 1946 zawarł 
zw. małż., z którego narodziło się 5 dzieci. Przez całe życie zajmował się rolnictwem, a przez 
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5 lat był zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów. Zm. 29 XII 1990 i spoczywa na cmentarzu  
w Kamienicy. [ZKRPiBWP NS, U 2/31]

UDZIELA FRANCISZEK, ur. 14 X 1916, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Antoniego  
i Anny Micharczyk; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w drużynie łączności 
6 ks 1 psp, podczas której wybuchła wojna. Podczas walk dostał się pod Lwowem do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Tarnów, skąd 19 X 1939 zbiegł i powrócił do domu. W 1946 
zawarł zw. małż. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
oraz odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. [ZKRPiBWP NS, U 41/53; Świadek Antoniego Chrobaka]

URAM STANISŁAW, strz. We IX 1939 d-ca drużyny w 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”. In-
nych danych brak. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 8]

URBAN MICHAŁ, ur. 29 VII 1912, Bujne, pow. limanowski, s. Andrzeja i Ludwiki Guś-
tak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im gospodarstwie. W 1934 zawarł zw. małż. z Marią Bajorek. Powołany 10 III 1934 do 
służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 20 IX 1935. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po czym 
wyruszył na front. Podczas walk dostał się pod Lwowem do niewoli niem., z której niebawem 
zbiegł. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 24 VII 1998. [ZKRPiBWP NS, U 50/46]

URBAN WALENTY, ur. 14 II 1897, Lipie, pow. nowosądecki; strz. rez. W VIII 1939 
ochotniczo wstąpił do 1 psp z przydziałem do bwart. Podczas walk pozostał na terenach za-
jętych przez sow. Deportowany z terenu Wołynia 22 II 1940 do m. Siemiriecznyj (pow. sol-
wyczegrodzki, archangielski okręg). Zwolniony 13 IX 1941 do Buzułuku, gdzie kwaterowało 
dowództwo tworzącej się Armii Polskiej. Dotarł ostatecznie do obozu w Szahrisabz (obwód 
kaszkadaryjski, Uzbekistan), gdzie formowała się 6 DP Armii Polskiej w ZSRR, gdzie zm. 3 IV 
1942 i został pochowany na cmentarzu wojennym, gr. 11. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 448; P. Żaroń, Wykaz 
cmentarzy…, s. 67; baza danych indeksrepresjonowanych.pl]

URBANEK JÓZEF, ur. 27 II 1904 w Wyandotte (Michigan, USA), s. Jana i Marii Rosz-
kowicz; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 501 k. asystencyjnej,  
z którą wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się w Ottyni do niewoli sow. Prze-
wieziony do obozu NKWD Oranki pod Moskwą, skąd w XI 1939 w drodze wymiany jeńców 
przekazano go w Brześciu Litewskim stronie niem. Osadzony w stalagu II C Woldenberg (nr 
jeńca 22762; stalag ten funkcjonował do 21 V 1940), skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu 
robotnika cywilnego skierowano go do przymusowych prac rolnych. W 1943 otrzymał urlop 
w związku ze śmiercią ojca, z którego nie powrócił, ukrywając się do końca wojny. Przez całe 
życie trudnił się rolnictwem. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu, kw. 24. [ZKRPiBWP NS, U 44/22]

URBAŃCZYK STANISŁAW, ur. 13 III 1914, Zawada, pow. nowosądecki, s. Józefa i Re-
giny; kpr., krawiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się przez 2 lata zawodu krawca 
w nowosądeckiej Szkole Odzieżowej. Po jej ukończeniu pracował w wyuczonym zawodzie. 
Powołany 21 III 1938 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podofi-
cerskiej, po której w stopniu st. strz. został d-cą Pocztu Dowódcy 4 ks. W takim też charakterze 
wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk pod Krosnem, dostał się do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 11928), a następnie w stalagu XII B Fran-
kenthal. Przeniesiony 29 III 1942 do stalagu XII A Limburg, gdzie 4 V 1945 odzyskał wolność, 
w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Po powrocie do kraju pracował w swoim zawodzie 
w Tarnowskich Zakładach Odzieżowych filia Nowy Sącz. Odznaczony medalem: „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, U 16]

URODA ZYGMUNT, pochodził z Królowej Polskiej, pow. nowosądecki; strz. Zmob.  
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Jego 
dalsze losy są nieznane. [Relacja Stanisława Oleksiewicza]
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URYGA JAN, ur. 26 IV 1916, Żbikowice, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Gwiżdż; strz., 
kowal. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 18 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp w trakcie której wybuchła wojna. 
Z jej nastaniem wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk w Gródku Jagiellońskim dostał 
się do niewoli niem. W czasie konwojowania do obozu zbiegł i powrócił do domu. W 1942 
wstąpił do AK z przydziałem do placówki w Jaworzu, gdzie służył pod pseud. „Lampart”. Przez 
całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 9 IX 1989 i spoczywa na cmentarzu w Ujanowicach. 
[ZKRPiBWP NS, U 26/29]

URYGA JÓZEF, ur. 1 VII 1913, Kanina, pow. limanowski, s. Jana i Marii Stypuły; plut. 
rez., szewc. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się szewstwa w prywatnym zakładzie, 
uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej 
w 4 psp Cieszyn, w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Do rez. przeszedł 15 IX 1936. 
Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i następnie przekazany do 156 rez. pp. Dnia 1 września wyjechałem 
na front, załadowany do pociągu i jechaliśmy przez Tarnów do Krakowa. Tam jednak był nalot 
niemiecki co zmusiło nas do wyładowania się. Następnie wsiedliśmy na konie i udaliśmy się do 
Wieliczki, gdzie stawiliśmy się o godz. 22. Następnie udaliśmy się w stronę Wiśniowej. Z Wiśnio-
wej wycofaliśmy się i poszliśmy w stronę Tarnowa, Dębicy, aż dotarliśmy do 54 pp. w Tarnopolu. 
Rosjanie nas rozbili, grabili i trzymali cztery dni. W piątym zabrali do Skałatu, przenocowali nas 
i puścili na własna rękę. Szliśmy osiem dni przez Ukrainę. Dotarliśmy do Sanu, lecz tam granicę  
zamknęli. W tej sytuacji Rosja nas z powrotem zabrała. My im zwiali i przedostaliśmy się przez 
most zbombardowany i wpadliśmy w ręce Niemców. Zgrupowali nas w karczmie. Ranem autem 
wywieźli do Jarosławia. Z Jarosławia zabrali do Przeworska i zobozowali nas. Było nas siedem 
tysięcy jeńców. Za pięć dni podstawili transport aut i zabrali 5400. Zostało nas 1600. Pod wieczór 
zaprowadzili nas do Przeworska na pociąg i wieźli do Niemiec. Koło Bochni o godz. 3-ciej wysko-
czyłem z pociągu i na drugi dzień powróciłem do rodzinnego domu. W VI 1940 wstąpił do ZWZ 
placówka „Centra” w Limanowej, przyjmując pseud. „Róg”. Jednym z jego zadań było zorgani-
zowanie plutonu w Kaninie, którym później dowodził. Wraz ze swoim oddziałem brał udział 
w walkach z Niemcami w Przyszowej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 
Zm. 14 V 1985 i spoczywa na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, U 26/29]

URYGA JÓZEF, ur. 19 VI 1909, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Piotra i Ewy Stępień; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu trzech klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 1 IV 1931 do służby wojskowej w 2 ks 1 psp, skąd 2 X 
1931 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. odszedł 13 III 1933. W 1938 zawarł zw. 
małż. W okresie 1 VII-18 VIII 1939 uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych w 1 psp. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front, gdzie 13 IX został ranny koło Tomaszo-
wa Lubelskiego. Umieszczony w tamtejszym szpitalu, skąd 15 XI przetransportowano go do 
lecznicy w Zamościu, która opuścił wskutek likwidacji tej placówki 6 XII. Podczas okupacji, 
a także w pierwszych latach powojennych pracował w rolnictwie. W 1948 wyjechał do szwa-
gra na Ziemie Zachodnie, gdzie mu pomagał w gospodarstwie. Powrócił i 1 II 1950 został 
pracownikiem Klęczańskich Kamieniołomów Drogowych, skąd 12 IV 1957 odszedł na rentę 
inwalidzką. Zm. 8 IX 1988 i spoczywa na cmentarzu w Chomranicach. ZKRPiBWP NS, U 27/25; 
Książeczka wojskowa nr E 0492370]

URZĘDOWSKI JAN, ur. 9 VI 1914, Borysław, s. Macieja i Marii Kret, zam. Sękowa 42 
pow. gorlicki, ż. Józefa; strz. rez. Zmob. 10 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia 
posterunku Straży Granicznej w Uściu Ruskim. Podczas walk pod Krosnem sformowała się 
większa grupa żołnierzy różnej broni w liczbie około 600 osób. Między tymi byłem ja (Stanisław 
Pietrusza) i Jan Urzędowski i braliśmy udział w potyczce celem wypędzenia Niemców z Krosna. 
Po bitwie byłem razem z Urzędowskim jeszcze jakieś 3 godziny. Tenże był zupełnie wyczerpany  
z sił. Później cofnęliśmy się pod Korczynę i tam również zaatakowali nas Niemcy niespodzie-
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wanie. W bitwie tej był również Urzędowski Jan. W bitwie tej zostaliśmy zupełnie rozbici.  
W Dobromilu zeszliśmy się razem ze swoim dowódcą w liczbie 24 ludzi, ale Jana Urzędowskiego 
już nie było i nikt nie wiedział o nim. Legitymacji żadnych ani ja, ani Jan Urzędowski nie mieli-
śmy i z tego powodu martwiliśmy się. Jestem przekonany że Jan zginął na bitwie pod Korczyną  
w dniu 8 września 1939 roku. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Gorlicach 9 IV 1947 uznany 
został za zmarłego z dniem 8 IX 1939. [SGGorlice, Zg 791/46; Zeznanie Stanisława Pietruszy i Jana Michali-
ka i Jana Michalika; A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

UZNAŃSKI, imię nieznane, pochodzący z Krużlowej pow. nowosądecki, st. strz. Zmob. 
24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas 
walk ciężko ranny w Dąbrowicy. Innych danych brak. [Relacja Stanisława Oleksiewicza i Władysława 
Ogorzałka]

W

WACHOWICZ FRANCISZEK, ur. 29 VII 1909, Strzeszyn, pow. gorlicki, s. Antoniego 
i Teresy Fejklow; kanonier, rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, pomagając im w prowadzeniu gospodarstwa. Powołany 13 III 1932 do służby woj-
skowej zapewne w 21 pal Bielsko, którą ukończył 28 IX 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył do Krakowa, skąd oddział skierowa-
no do Bielska, jednak wobec niemieckiego naporu, zarządzono odwrót na Kraków, a następnie 
Sandomierz. Tam podczas bitwy jego oddział został rozbity, a zdolnych do walki żołnierzy 
przyłączył do siebie mjr Stefan Drapczyk. Wraz z tak zaimprowizowanym oddziałem konty-
nuował odwrót przez Janów Lubelski, Lasy Biłgorajskie, Frampol, Lublin po okolice Chełma 
Lubelskiego, gdzie kontuzjowany wcześniej przy przekraczaniu Wisły w lewą dłoń dostał się 
25 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Żółkiew, skąd 30 IX poważnie chory 
na zapalenie stawów zbiegł i 22 X powrócił do domu. Podczas okupacji, a następnie po wojnie 
zajmował się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 4 III 2004. 
[ZKRPiBWP NS, W; ZKRPiBWP Koło Gorlice, t. 8, poz. 859]

WACŁAWIK JAN, ur. 1 XII 1908, Olszówka, pow. limanowski, s. Wita i Agnieszki; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 29 X 1930 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, którą zakończył 
13 IX 1932. Po przejściu do rez. pracował w rolnictwie, a także chałupniczo wyrabiał pantofle.
W 1939 zawarł zw. małż. Zmob. 1 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
pod Birczą dostał się 12 IX do niewoli niem. W czasie przeprowadzania jeńców do obozu 
zbiegł i powrócił do domu. W VII 1941 wstąpił do ZWZ, gdzie służył pod pseud. „Groch”.  
W 1948 założył OSP, której był naczelnikiem przez 6 lat. Przez całe życie pracował w rolnic-
twie. Zm. w III 1992. [ZKRPiBWP NS 459/464]

WAGA FELIKS LUDWIK, ur. 20 I 1897; por. rez. W latach 1923-1924 służył w 1 psp. We 
IX 1939 d-ca 3 k. 57 bw 1 psp. W czasie działań wojennych zaginął. [Rocznik oficerski 1923, s. 923;
Relacja Stanisława Habeli i Mieczysława Osiowskiego]

WAJDA JAN, ur. 16 X 1909, Olszana, pow. nowosądecki, s. Michała i Zofii Maciuszek;
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie, pracował także u zamożnych gospodarzy. Powołany 17 IV 1930 do służby 
wojskowej w 1 psp, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. 
odszedł w III 1932 i powrócił do pracy na roli. W tym też czasie zawarł zw. małż. Zmob. 25 VIII 
1939 do 1 drużyny 2 ks 1 psp, po czym odesłano go wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 
DPG w Brzeżanach. Tu zostaliśmy skompletowani z różnych jednostek i przetransportowani na 
Węgry. Tam złożyliśmy broń i na własna rękę rozpocząłem podróż do domu. Powrócił do domu 
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w XI 1939. Aresztowany w V 1943 przez gestapo jako zakładnik i osadzony w nowosądeckim 
więzieniu, które opuścił 10 VI 1943. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1988 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym Potoku. 
[ZKRPiBWP NS 19/327]

WAJDA, imię nieznane, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wy-
ruszył na front jako d-ca plutonu. Innych danych brak. [A. Jarosz, 64 lata temu, „Kwartalnik Gorlicki”, 
nr 25/2003]

WAKSMUNDZKI JAN, ur. 11 XI 1908, Waksmund, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Marii; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył 
na front do Krakowa. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, 
skąd po zwolnieniu i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego, wywieziony do przymusowych 
prac. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju. Innych danych brak. [SPPpIIIRz NS, W 496; Świadek 
Władysława Gucwy] 

WALASIK ANTONI, ur. 10 I 1902, Chełm k. Bochni, pow. bocheński, ż., 4 dzieci; kpr. rez., 
organista. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1924-1926 uczył się w Krako-
wie gry na fortepianie, po czym został organistą w Łososinie Górnej, pow. limanowski. Zmob. 
w VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakoń-
czył pod Przemyślem, skąd boso powrócił do domu. W czasie okupacji związał się ze zbrojnym 
podziemiem. Na wskutek donosu jednego z mieszkańców wsi, aresztowany przez niemieckiego 
żandarma, w Wielkim Tygodniu 1943 tuż po zakończeniu mszy, pod zarzutem przynależności 
do podziemia i nielegalnego handlu. Prowadzony na posterunek, jednym ruchem zarzucił żan-
darmowi na głowę swój kożuch i powalił go na ziemię, po czym rzucił się do ucieczki. Nie bacząc 
na prowadzony za nim ostrzał, uciekł do lasu. Ukrywał się w lasach porastających górę zw. Pa-
tria (zw. także Makowica; obecnie Kamionna), nad wsiami Kamionna i Makowica, a następnie 
do końca wojny u rodziców w Chełmie. Zm. 17 II 1976 i spoczywa na cmentarzu parafialnym 
w Łososinie Górnej. [„Almanach Ziemi Limanowskiej”, nr 5, Limanowa 2001, s. 46-47]

WALASIK JÓZEF, zam. w Ochotnicy Górnej, pow. nowotarski; strz. rez., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku Łącka. 
Jego dalsze losy są nieznane. [Świadek Józefa Burnusa]

WALASZEK LUDWIK, z Pietrzykowic; strz. Prawdopodobnie służył w 1 psp Podczas 
wrześniowych walk ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony 8 IX w gorlickim szpitalu, 
skąd 20 IX 1939 zabrano go do obozu jenieckiego. Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., 
szpital Gorlice, poz. 41]

WALCZAK ANTONI, ur. 1 XII 1903, Półrzeczki, pow. limanowski, s. Walentego i Marii 
Bolisęgi; kpr. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-1926, podczas której ukoń-
czył szkołę podoficerską. 23 XI 1927 zawarł zw. małż. z Heleną Sołtys z Jurkowa. Zmob. 24 
VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 18 IX 
w Dubnie do niewoli sow. Osadzony w obozie lwowskim, gdzie pracował w kamieniołomie, 
dostarczającym surowiec do budującej się autostrady Włodzimierz–Lwów. W obliczu niem. 
agresji przewieziony do obozu NKWD Juża, skąd przeniesiono go do Siewżełdorłag (Komi 
RA), gdzie budował lotnisko. Wywieziony do obozu Karakub, skąd po amnestii jeńców udał 
się do powstającej Armii Polskiej w ZSRR gen. Andersa w Tatiszczewie. Razem z nią opuścił 
Związek Sowiecki. Jako magazynier jeździł samochodem w II Korpusie Polskim. Walczył pod 
Monte Cassino. Po zakończeniu wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii, skąd w 1947 powrócił 
do kraju. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 4 IV 1974. [ZKRPiBWP NS, W 5/294]

WALEWSKI JAKUB, zam. w Szczawnicy. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 
wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. 1 IX 1939 szczęśli-
wie uniknął niewoli podczas pełnienia służby patrolowej na hali Jaworki. Odcięty od reszty 
plutonu, górami przedostał się do Nowego Sącza, gdzie zameldował się w dowództwie 1 psp. 
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Wobec braku przydziału, został zdemobilizowany, po czym powrócił do domu. [Relacja Francisz-
ka Ciesielki]

WALIGÓRA ANTONI, ur. 7 VI 1905, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Mikołaja i Marii 
Salamon, ż.; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1928-1930 w 3 psp 
Bielsko. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do plutonu wzmocnienia Komisariatu 
Straży Granicznej w Krościenku n. Dunajcem. Podczas walk dostał się w nieznanych oko-
licznościach, w Brzeżanach, do niewoli sow. Wywieziony do Obozu NKWD Oranki, skąd  
w XI 1939 w ramach wymiany jeńców, został przekazany stronie niem. Umieszczony w stalagu 
II A Neubrandenburg (nr jeńca 20750), a później w stalagu XXI Schildberg. W związku ze 
złym stanem zdrowia komisja lekarska orzeka o jego nieprzydatności do dalszej pracy, wo-
bec czego został zwolniony z obozu, po czym wrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 2 VII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP 
NS 40/479; Świadek Józefa Mastalskiego]

WALIGÓRA JÓZEF, ur. 6 III 1912, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Józefa i Agnieszki 
Malik; strz. rez. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał matce w prowadzeniu gospo-
darstwa. Wraz z nią przeniósł się w 1932 do Krościenka n. Dunajcem, gdzie pracował na 
roli. W latach 1932-1934 należał do WFiPW. Powołany w III 1935 do służby wojskowej, 
którą zakończył we IX 1936. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie 
których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk ranny, dostał się do niewoli niem. Umieszczony w szpitalu polowym 
w Przemyślu, który zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami agresorów, przeszedł w ręce sow. 
W XI 1939 w drodze wymiany jeńców ponownie znalazł się w niewoli niem. Umieszczony 
6 XI 1939 w szpitalu im. Kopernika w Krakowie, który opuścił z końcem XII 1939 jako 
inwalida z 50% niedowładem prawej ręki. [ZKRPiBWP NS, W 518; APK PCK 19, Lista..., szpital Ko-
pernika, Kraków]

WALIGÓRA LUDWIK, ur. 14 V 1914, Rytro, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Kune-
gundy Drożdż; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. W 1935 zawarł zw. małż. Powołany w III 1938 do służby 
wojskowej w 6 ks 1 psp, w trakcie której uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu 
wojny wyruszył do miejsca koncentracji 2 b. w Łabowej. 3 dni później przeszedł do Marcin-
kowic, skąd koleją dotarł do Limanowej i pieszo na pozycje pod Tymbarkiem. Wobec groźby 
oskrzydlenia wycofał się do Nowego Sącza, a następnie dalej w kierunku wschodnim. Pod-
czas późniejszych walk jego oddział został rozbity pod Dubienką, a on skierował się w stronę 
domu. W drodze powrotnej walczył z nacjonalistami ukraińskimi we Włodzimierzu, gdzie 
został ranny. Napotkany oddział WP umiesścił go w szpitalu w Hrubieszowie i tam wraz  
z całą załogą dostał się do niewoli sow. Po zwolnieniu ze szpitala powrócił w XI 1939 do domu. 
Tu podjął pracę w tartaku „Delta” w Rytrze, a rok później został dozorcą w miejscowej rzeźni. 
Po wojnie był dozorcą w piwniczańskiej MRN, a następnie palaczem centralnego ogrzewania. 
Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 31 III 1986 i spoczywa na cmenta-
rzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS 43/269]

WALIGÓRA PIOTR, ur. 26 III 1911, Naszacowice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Marii 
Dyrek, kawaler; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1933-1934. Zmob. 25 VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „ Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji  
w Rytrze. Podczas walk pod Libuszą jego oddział dostał się w krzyżowy ogień niemieckich km 
i uległ rozbiciu. Prawdopodobnie wówczas też on poległ, bowiem więcej już nie był widziany. 
Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z 25 I 1956 uznany za zm. z dniem 9 V 
1946. [SPNS, Ns 135/56]
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WALIGÓRA TOMASZ, ur. 28 I 1913, Naszacowice, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Ma-
rii Dyrek; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 24 III 1937 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył w X 1938. Zmob. 25 VIII 1939 do macierzystej jednostki, po czym wyruszył na 
front w okolice Grybowa. Brał udział w obronie Lwowa, skąd po kapitulacji wrócił do domu. 
Tak w okresie okupacji jak i późniejszym okresie zajmował się rolnictwem. Począwszy od 1958 
był przez 25 lat sołtysem w Naszacowicach, a także radnym w GRN Podegrodzie. [ZKRPiBWP 
NS 681]

WALKOWICZ PIOTR, ur. 14 VI 1904, Potok, pow. stopnicki, woj. świętokrzyskie, s. Jana 
i Agnieszki Nowakowskiej; sierż. służby stałej. 3 IV 1932 zawarł zw. małż. z Heleną Ćwiklik, 
z którą miał 2 dzieci. Począwszy od 1932 był instruktorem WFiPW w Limanowej, skąd 4 lata 
później przeszedł do 1 psp i zamieszkał w Nowym Sączu przy ul. Długosza 21. Absolwent kur-
su eksternistycznego w zakresie 6 klas gimnazjum zakończonego 9 VI 1938 w Nowym Sączu. 
Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front jako szef 3 kckm 1 psp. Poległ 15 IX podczas walk 
w Sądowej Wiszni. [SGNS, Zg 520/46; ZKRPiBWP NS, W 57/210; APK, UW II, ZI 238; SPGorlice, Ns II, 401/58; 
P1P, s. 131; Relacja Walentego Pacygi]

WALKIEWICZ J., strz. rez. We IX 1939 żołnierz bON „Gorlice”, z którym wyruszył na 
front. Innych danych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38]

WALKOWSKI JAN, ur. 4 VI 1914, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Wawrzyńca i Marii 
Mastalskiej; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 16 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, podczas któ-
rej ukończył szkołę podoficerską. Do rez. przeszedł 20 IX 1937. Rok później zawarł zw. małż. 
Zmob. 1 IX 1939 do 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front, jako z-ca d-cy 2 drużyny. Podczas 
walk w Gródku Jagiellońskim dostał się 17 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym, skąd zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji pracował we własnym gospodarstwie. 
W latach 1967-1975 był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
w Szczawnicy, skąd odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 5 VI 1994 i spoczywa na cmentarzu  
w Szczawnicy. [ZKRPiBWP NS 582/534]

WALKOSZ Józef, ur. 5 XI 1913, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Andrzeja i Marii Mali-
nowskiej; plut. rez., gajowy. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. 26 X 1936 zawarł zw. małż. z Władysławą Wyrostek, z którą 
miał 2 dzieci. Służbę wojskową pełnił w latach 1937-1938, w jej czasie ukończył szkołę pod-
oficerską. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do Komisariatu Straży Granicznej w Kro-
ścienku. Podczas wrześniowych walk wraz z taborem i oddziałem dostał się do niewoli sow., 
po czym przebywał w obozie. Po 3 latach przebywania w niewoli wraz z kolegą zbiegł dołem 
kloacznym i po tygodniach wędrówki powrócił do domu. Tu wstąpił do oddziału partyzanc-
kiego AK por. Adama Czartoryskiego „Szpaka”, z przydziałem do grupy Adama Malinowskie-
go „Trapera”, przyjmując pseud. „Buk”. W 1944 przygotowując oddział do powstania wydał 
rozkaz dwojgu podopiecznym, aby przenieśli broń do oddziału z Inhalatorium w Szczawnicy. 
Wykonując to zadanie jeden z nich, Zachwieja ze Szczawnicy, poległ od niemieckich kul. Po 
zakończeniu wojny podjął pracę w Nadleśnictwie Szczawnica jako gajowy. W 1947 koledzy  
z Ruchu Oporu torturowani prze UB ujawnili wiadomość, że on zakopał i przechowywał broń 
należącą do oddziału. Od tego momentu wraz z Sajdakiem, Perełką i Józefem Oleksym ukrywał 
się w lesie. Poległ w VII 1955 wraz z Perełką, w czasie obławy milicji i wojska w bunkrze nad 
Wierchomlą Małą. Jego ciało przewieziono do Nowego Sącza i pogrzebane bliżej w nieznanym 
miejscu. [ZKRPiBWP, Materiały historyczne ]

WALTER JAN, ur. 25 V 1889, Kazimierza Wielka, s. Jana i Józefy Zimer, ż. z Antoniną 
Ziemecz; kpt. służby stałej. Po ukończeniu 6 klasy gimnazjum, rozpoczął studia w Konserwato-
rium Muzycznym w Warszawie. Po jego ukończeniu w 1913 nadal studiował w klasie wiolonczeli  
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i trąbki, po czym objął stanowisko kapelmistrza orkiestry wojskowej w Kielcach. Po zakończeniu 
I wojny światowej, w WP służył w różnych jednostkach. Brał udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. W chwili wybuchu wojny w 1939 był kapelmistrzem 1 psp, a zarazem d-cą k. gospodarczej. 
Wraz z nią jako d-ca taborów wycofywał się w kierunku wschodnim. Po jej rozbiciu w Rawie 
Ruskiej przekroczył granicę węgierską. Przez cała okupację był internowany. Do kraju powró-
cił w 1945, a 23 X 1946 rozpoczął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK) w No-
wym Sączu na stanowisku dyrygenta orkiestry dętej. Prowadził pracę artystyczną i szkoleniową. 
Skomponował kilka marszów na orkiestrę dętą oraz adoptował na jej potrzeby wiązanki melodii 
ludowych. W 1973 odszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
„Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921” i „Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Nie-
podległości”. [1P1, s. 113; SPNS, Ns 290/55; 70-lecie Orkiestry Dętej ZNTK, „Głos ZNTK” nr 5/1988] 

WAŁĘGA LEON, ur. 2 VI 1905, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Wiktorii Cie-
niawy; plut. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił od IV 1928 do X 1929 w 2 psp Sanok,  
w czasie której ukończył szkołę podoficerską. Rok później zawarł zw. małż. z Marią i prowa-
dził gospodarstwo ojca. Zawezwany w 1931 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał  
w 6 psp Sambor. Powołany 25 V 1939 w szeregi ON, gdzie przechodził przeszkolenie wojsko-
we. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front jako d-ca plutonu, 
obsadzając odcinek Konieczna–Radocyna. Niebawem został przeniesiony rozkazem dowódz-
twa do plutonu ppor. Kazimierza Ryndaka w okolice Magury Małastowskiej. W jego składzie 
walczył po Krościenko gdzie nastąpił atak Niemców na całą naszą kompanię. W wyniku tego  
z niewiadomych przyczyn zaginął kpt. Fryzel, w związku z czym zostaliśmy bez dowódcy. Teraz 
I plutonem dowodził por. Ryndak, II plutonem ja, zaś III ppor. Marcinkiewicz. W drodze w oko-
licy Sanoka zginął ppor. Ryndak Jego pluton został podzielony na dwa, tzn. pluton Leona Wałęgi 
i ppor. Marcinkiewicza. Doszliśmy w tym składzie do wsi Boratycze. Tam zorganizował nasze 
plutony w batalion nieznany mi major prawdopodobnie z rozbitej jednostki. We wsi Boratycze 
doszło do zbrojnego starcia z Niemcami w lesie. Tam też zostałem ranny w rękę i bok. Z placu 
bojów zostałem przewieziony przez Niemców jako ranny jeniec do szpitala w Sanoku. W szpitalu 
leżałem od 14 IX do 9 XI, kiedy to zostałem zwolniony jako niezdolny do pracy. W okresie oku-
pacji nadal leczył się i w miarę możliwości pracował w rolnictwie. Po wojnie parał się do 1974 
skupem bydła. Przez 2 kadencje był radnym GRN w Moszczenicy. Odzn.: Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 I 1989 i spoczywa na cmenta-
rzu w Moszczenicy. [ZKRPiBWP NS 519/360; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 292; ZIW Nowy 
Sącz, Kartoteka inwalidy koła w Golicach nr 1]

WAŁĘGA STANISŁAW, ur. 25 XII 1909, Moszczenica, pow. gorlicki, s. Ludwika i Marii 
Kücharap; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1931 do służby wojskowej, którą zakoń-
czył we IX 1932. Powołany w V 1939 w szeregi ON i skierowany na przeszkolenie rez. Zmob. 
25 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”, skąd skierowano go do budowy umocnień polowych  
w Gładyszowie. Podczas walk dostał się w Zbarażu do niewoli. Podczas konwojowania jeńców 
zbiegł, po czym powrócił do domu. Zm. 25 II 1997 i spoczywa na cmentarzu w Moszczenicy. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS 601/651; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli 
członkowie, t. 5, poz. 552]

WANCA STEFAN, ur. 10 I 1913, Rozdziele, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Marii Dragon; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył we IX 
1937. Po przejściu do rez. wyjechał do prac rolnych w Weimarze, a następnie w Rydze na Ło-
twie. Tam za udział w strajku rolnym został aresztowany i osadzony na 6 tygodni w areszcie, 
po czym wydalono go do Polski. Powołany jesienią 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej 
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jednostki, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Po powrocie do domu zawarł 
zw. małż. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Po rozbiciu jego oddziału 
powrócił do Rozdziela, gdzie pracował we własnym gospodarstwie. Aresztowany 16 XI 1940  
w Baligrodzie i osadzony w więzieniu w Sanoku, a następnie Tarnowie. Stąd transportem wy-
słano go 1 IV 1941 do KL Buchenwald (nr obozowy 3923). Przeniesiony 31 III 1942 do KL 
Stutthof (nr obozowy 13226), gdzie odzyskał wolność 19 III 1945, w wyniku ofensywy sow. 
Po powrocie do domu nie zastał żony, którą wcześniej wywieziono do przymusowych prac  
w Porthaven. W tej sytuacji po 9-dniowym pobycie w domu, wstąpił w szeregi Armii Czer-
wonej, po czym wysłano go na front do Morawskiej Ostrawy. Tam walczył jako d-ca drużyny. 
Po zakończeniu wojny otrzymał przydział do oddziałów oczyszczających lasy z niedobitków 
nieprzyjaciela. Swój wojenny szlak zakończył we Wrocławiu, skąd został zdemobilizowany, po 
czym powrócił do domu. Tu spotkał już żonę i wspólnie gospodarowali. Jako Łemko został 
wysiedlony w 1947 na Ziemie Zachodnie do miejscowości Leszno Górne k. Szprotawy, gdzie 
pracował na roli. W latach 1951-1953 był wice przewodniczącym GRN w swojej miejscowo-
ści, a rok później jej sekretarzem. W latach 1953-1955 pracował w Państwowych Magazynach 
Zbożowych w Lesznie Górnym, a następnie na PKP. Po powrocie w rodzinne strony, zamiesz-
kał w 1957 ponownie w Rozdzielu, gdzie był rolnikiem. [SPGorlice, Akta osobowe ławników; baza 
danych straty.pl podaje miejsce pobytu w chwili zatrzymania Probużna, pow. tarnopolski]

WANTUCH WŁADYSŁAW, ur. 6 VI 1914, Glinik Mariampolski, pow. gorlicki, s. An-
drzeja i Agaty Podsadowskiej; strz. rez., tokarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się 
tokarstwa metalowego, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodowej. W wieku 20 lat roz-
począł pracę w swoim zawodzie w Fabryce Maszyn i Narzędzi Wiertniczych „Glinik”. Powo-
łany 2 IV 1937 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1938. Zawezwany 23 VII 1939 
na bezterminowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie których wybuchła wojna. Wraz ze swoją  
k. walczył od Grybowa po Lwów, skąd po rozbiciu oddziału skierował się do domu. Jednak 
do Gorlic przybył dopiero 29 III 1940 i wrócił do poprzedniej pracy. Podczas bombardowania 
zakładu w 1944 został ciężko ranny. Przewieziony do tutejszego szpitala, gdzie przeleżał 6 mie-
sięcy. Po powrocie do zdrowia został ponownie zatrudniony w „Gliniku”, skąd w 1974 odszedł 
na emeryturę. [ZKRPiBWP NS, W 520]

WAŃCZYK JAN, ur. 24 XI 1911, Januszowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Zofii Wańczyk; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 30 X 1932 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, skąd 28 IX 
1933 przeniesiono go do drużyny sap w 3 b. KOP „Hoszcza” na Wołyniu. Do rez. przeszedł  
28 IV 1934. 2 lata później zawarł zw. małż. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia wojskowe do  
1 psp, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do plutonu pionie-
rów 1 psp, z którym wyruszył w front w okolice Grybowa. Podczas walk pod Brzuchowicami  
k. Lwowa dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr 
jeńca 43732), a następnie w stalagu X A Schleswig, gdzie przebywał do końca wojny. Do kraju 
powrócił w XII 1945. Tu podął pracę w Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1971 
odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w XI 1988  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym Nowy Sącz-Gołąbkowice. [ZKRPiBWP NS, W 445/354]

WARIAN TEODOR, strz. rez. ur. XI 1904, Przegonina, pow. gorlicki. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk przekroczył 
w nieznanych okolicznościach granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd 
zbiegł i przedostał się do PSZ na Zachodzie. Zg. 12 VI 1944 i spoczywa na Cmentarzu Polskim  
w Casamassima (Włochy). [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 305]

WARZECHA JĘDRZEJ, zam. w Kadczy, pow. nowosądecki; strz. Żołnierz 1 psp; brał 
udział w obronie miasta Nowego Sącza. Innych danych brak. [Relacja K. Kalisieckiego z Starego 
Sącza] 
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WARZECHA LEON, ur. 8 IV 1914, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Józefa i Rozalii Huth, 
ż.; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1937 do służby wojskowej w 1 Morskim Batalionie 
Strzelców w Wejherowie, którą zakończył 15 IX 1938. Zmob. w VIII 1939 do 8 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front jako celowniczy rkm. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się 18 IX do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd niebawem zbiegł i powrócił do domu. 
[ZKRPiBWP NS, W 526]

WARZECHA WOJCIECH, ur. 18 IV 1905, Kadcza, pow. nowosądecki, s. Józefa i Rozalii 
Huth; strz. rez., robotnik. Ukończył 2 klasy szkoły powszechnej, a ponieważ jego ojciec poległ 
podczas I wojny światowej, musiał pomagać matce w gospodarstwie. Powołany w III 1929 do 
służby wojskowej w plutonie art. 1 psp, którą zakończył 26 IX 1930. W 1934 zawarł zw. małż. 
z Walerią Świechowską, z którą miał 7 dzieci. Zmob. 6 VIII 1939 do 7 ks w macierzystym 
pułku, skąd pod koniec VIII przeniesiono go do k. zapasowej kpt. Krauza. Z nią też wyruszył 
na front. Podczas wrześniowych walk dostał się pod Samborem do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Sambor, a następnie Sanok i Nowy Sącz, skąd zbiegł 15 X, po czym 
powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w rolnictwie. Po wojnie znalazł zatrudnienie 
w Państwowym Przedsiębiorstwie Roszarni Lnu w Nowym Sączu, skąd w 1956 przeszedł do 
Ośrodka Transportu Leśnego w Starym Sączu. Na emeryturę odszedł w 1971. Zm. 2 VII 1987 
i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, W 546/317]

WAŚKO BRONISŁAW, ur. prawdop. w Łukowicy, pow. limanowski, s. Pawła i Zofii; strz.,
rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca 
jej koncentracji w Rytrze. Podczas wrześniowych walk zaginął. [MP nr 31. Poz. 2124]

WAŚKO MICHAŁ, ur. 14 IX 1907, Dąbrowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Ludwiki Bia-
łek; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się stolarstwa Zakopanem. 
Następnie jako czeladnik pracował w Czarnym Dunajcu. Powołany 15 III 1929 do służby woj-
skowej w plutonie pionierów 3 psp Bielsko, którą zakończył 30 IX 1930. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp i przekazany wraz z plutonem do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. 
Skierowany na placówkę w Piwnicznej, gdzie w pierwszym dniu wojny brał udział w wypadzie 
na stronę słowacką. Wówczas to obrzucono granatami przejście graniczne na Mniszku. Po 
wysadzeniu mostu kolejowego w Piwnicznej i wiaduktu w Rytrze posuwaliśmy się przez Grybów 
w kierunku Jasła, a następnie Przemyśla. Tam też jego oddział został rozbity, po czym po zako-
paniu broni powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w nowosądeckim zakładzie sto-
larskim mistrza Łęczyckiego. Po wojnie był zatrudniony w Kamieniołomie Dąbrowa w swoim 
zawodzie, skąd w 1948 przeszedł do Przedsiębiorstwa Przebudowy Dróg i Mostów w Nowym 
Sączu. W 1950 odszedł do ZNTK, gdzie pracował jako stolarz do czasu przejścia na emeryturę 
w 1967. Zm. 9 III 1985 i spoczywa na cmentarzu w Wielogłowach. [ZKRPiBWP NS, W 497/252]

WAWRO MARIAN, ur. 8 IX 1897, Zakopane, pow. tatrzański, s. Ludwika i Marii Kidały; 
chor. służby stałej. Posiadał wykształcenie średnie. 15 IX 1914 ochotniczo wstąpił do Legio-
nów Polskich z przydziałem do 1 k. 2 pp II B. W okresach 7-17 XII 1914 i 15 V-27 VI 1915 
był przekazywany do I B. jako jego uzupełnienie, po czym powracał do poprzedniej jednostki. 
Przeniesiony 27 VII 1915 do 5 k. 5 pp leg., gdzie 22 IV 1917 awansował do stopnia st. strz. 
Uczestniczył między innymi w bitwach I Brygady pod Babinem (24-30 VII 1915), Jastkowem 
(31 VII-2 VIII 1915), Kamionką (4-7 VIII 1915), Raśną (21-24 VIII 1915), Kostiuchnówką 
(4-6 VII 1916), Rarańczą (15/16 II 1918). W XI 1918 wstąpił do powstającego WP. W stopniu 
st. sierż. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na stanowisku szefa k. 2 psp Sanok. Mia-
nowany 1 IX 1927 z-cą Komendanta WFiPW w Nowym Targu, skąd 1 VIII 1935 przybył do  
1 psp na stanowisko szefa k. Tu ukończył 9 VI 1938 kurs eksternistyczny w zakresie 6 klas 
gimnazjum. Mianowany 1 VII 1938 chor. i przeniesiony do k. dział ppanc na stanowisko d-cy.  
W takim też charakterze wyruszył na front pod Grybów. Swój udział w wojnie zakończył  
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w Sądowej Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału udał się do Brzeźnicy pow. wadowicki, ukry-
wając się do 1942. Po powrocie do Zakopanego trudnił się pracą fizyczną. Po wojnie wstąpił 
ponownie w szeregi WP, gdzie w okresie 22 V 1945-7 VI 1950 był d-cą k. w 13 pp Poznań. 
W tym też czasie został awansowany 2 IV 1946 przez Komendanta Szkoły Podoficerskiej 
w Poznaniu do stopnia ppor. Następnie był do 15 X 1951 kwatermistrzem 13 pp, po czym pra-
cował na tym samym stanowisku w Dywizji Pancernej. Od 1 XII 1955 został szefem Składnicy 
Żywnościowej, gdzie 2 VIII 1958 otrzymał awans na kpt. 16 IX 1958 przeszedł do rez. Odzn. 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Złotym, Srebrnym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi, oznaką „Za Wierną Służbę” (tzw. Krzyżem I Brygady). Zm. 6 I 1983 i spo-
czywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, W 72/188; P1P, s. 113] 

WĄCHADŁO LEON, ur. 3 IV 1910, Nowy Sącz, s. Jana i Anastazji Nitka; kpr. rez., sto-
larz. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia, uczył się stolarstwa w szkole zawodowej. Po jej 
ukończeniu pracował w wyuczonym zawodzie na budowach. Powołany 16 IV 1931 do służby 
wojskowej, podczas której ukończył szkołę podoficerską. Przeszedł do rez. 13 IX 1932 i zatrud-
nił się przy budowie zapory w Rożnowie. Zawezwany 24 VI 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp, 
które zakończył 24 VIII 1939. Zmob. 3 dni później do 1 psp, po czym wyruszył na front jako 
d-ca drużyny. Swój udział w wojnie zakończył w Sądowej Wiszni, gdzie po rozbiciu oddziału 
dostał się 18 IX do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Przemyśl z którego 
zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-
-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP). Po wojnie został funkcjonariuszem SOK, po czym 
przeszedł do ZNTK pracując w swoim zawodzie, a następnie jako instruktor nauki zawodu  
w Warsztacie Szkolenia Uczniów przy ZNTK. Na emeryturę odszedł w 1970. Zm. 25 IV 1990  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 489/388]

WĄCHAŁA FRANCISZEK, ur. w 1902, Moszczenica Niżna, pow. nowosądecki; kpr. rez. 
Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej 
koncentracji w Rytrze. Podczas wrześniowych walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [ZKR-
PiBWP NS, Materiały historyczne, t.53]

WĄCHAŁA FRANCISZEK, ur. w 1912, Wola Kosnowa, pow. nowosądecki, s. Józefa  
i Katarzyny; strz. rez. We IX 1939 żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrze-
śniowych walk został ranny, po czym umieszczono go w którymś ze szpitali polowych. Prze-
wieziony 26 IX do Szpitala św. Łazarza w Krakowie, skąd 17 XII 1939 powrócił do domu. 
Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 7848]

WĄCHAŁA FRANCISZEK JÓZEF, ur. 21 I 1912, Szczawa, pow. limanowski, s. Jana 
i Jadwigi Adamczyk, kawaler; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał 
przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1935 do służby wojskowej  
w 2 kckm 2 psp Sanok, którą zakończył we IX 1936. Zmob. 16 VIII 1939 do 3 kckm 1 psp, po 
czym wyruszył na front do Uścia Ruskiego. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się 16 IX 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu.  
W 1942 trafił na miesiąc do obozu pracy w Nowym Sączu za nieoddanie płodów rolnych. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W 1946 zawarł zw. małż. z Marią Muchą. Odzn. 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznakami „Za wysługę lat” – z okazji 25-, 30-  
i 35-lecia przynależności do OSP, a także „Strażak Wzorowy”. Zm. 3 VIII 1991 i spoczywa na 
cmentarzu w Szczawie. [ZKRPiBWP NS, W 669/440]

WĄS FRANCISZEK, ur. 1897, Moroń Polski k. Wilczysk, pow. gorlicki, s. Jana, ż. Ge-
nowefa; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył 
na front pod Hutę. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do 
niewoli. Przebywał w stalagu. Innych danych brak. [SGGryb., A 94/42]

WĄS STANISŁAW, zam. w Żmiącej; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Świadek Walentego Orła]
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WĄSIK JAN, ur. 7 V 1899, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Józefa i Anny Jasica, ż.; strz. 
rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagajac im 
w gospodarstwie. W latach 1920-1923 pełnił służbę wojskową w 3 psp Bielsko, w czasie której 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. Powołany  
w V 1939 do ON i skierowany na przeszkolenie rez. Zmob. 25 IX 1939 do bON „Limanowa”, 
z którym wyruszył na front w kierunku Krościenka n. Dunajcem obsadzając górę Marszałek. 
Podczas pełnienia służby patrolowej dostał się tam 4 IX do niewoli niem. Wywieziony do 
stalagu V A Ludwigsburg, skąd 21 IV 1940 został zwolniony ze względu na stan zdrowia, po 
czym powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 4 VI 1978 i spoczywa na 
cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, W 115/84]

WĄSOWICZ FERDYNAND, ur. 1 V 1908, Klęczany, pow. nowosądecki, s. Leona i Ka-
roliny Bożęckiej; strz., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej praktykował jako 
sprzedawca w sklepie do 1926, a następnie wraz z matką prowadził gospodarstwo. Powołany  
15 VII 1930 do służby wojskowej, lecz po 2 miesiącach odszedł do rez. na wskutek reklamacji. 
W 1932 zawarł zw. małż. Wcielony 15 VII 1939 do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojsko-
we. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk pod Żmigrodem jego oddział 
został rozbity, a on powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. W 1945 spra-
wował urząd sołtysa. Zm. 15 VII 1989 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPi-
BWP NS, W 577/295; Świadek Tomasza Gródka]

WĄSOWICZ JAN, strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp Poległ 2 IX podczas nieprzyjacielskie-
go nalotu na Nowy Sącz. Pogrzebany dzień później w mogile zbiorowej na cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [APNS, Księga cmentarna z lat 1938-40, syg. AmNS, 179; Liber Mortuorum 
parafii św. Małgorzaty Nowy Sącz, tom 8 od 1927–1941 – poz. 197; KŻm, s. 38; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 269]

WĄSOWICZ WŁADYSŁAW, ur. 12 I 1913, Rupniów, pow. limanowski, s. Franciszka 
i Marii Kaim, ż., zam. Pasierbiec; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszech-
nej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 12 III 1936 do służby 
wojskowej w 1 psp, którą zakończył 22 IX 1937. Karty mobilizacyjnej nie dostał, mimo to 
ochotniczo wstąpił w szeregi pułku, z którym wyruszył na front. Podczas walk o Lwów dostał 
się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd miał być wywieziony 
do stalagu. W czasie transportu kolejowego zbiegł koło Dębicy, po czym powrócił do domu. 
Zaprzysiężony 26 II 1943 przez kpt. Lesika i por. Sulińskiego wstąpił w szeregi miejscowej pla-
cówki AK. Po jej rozbiciu przez Niemców zakończonej aresztowaniem dowódców, przeszedł 
do placówki „Kuźnia” w Słopnicach. Brał udział w kilku akcjach partyzanckich, a wśród nich: 
likwidacji posterunku policji z jego komendantem Millerem na czele, a także rozproszeniu 
w XI 1944 niemieckiego oddziału w Żegocinie. Zm. 6 VIII 1989 i spoczywa na cmentarzu  
w Pasierbcu. [ZKRPiBWP NS, W 92/375]

WĄTROBA JAN, strz., pochodzący ze Starego Sącza. Zmob. 15 VIII 1939 do 1 k. „Stary 
Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Zm. w Starym 
Sączu. Innych danych brak. [Relacja Eugeniusza Szewczyka]

WĄTROBA JÓZEF, ur. 13 XI 1911, Biskupice, pow. wielicki, s. Jana i Florentyny Bułak; 
strz. rez., winiarz. Posiadał niepełne wykształcenie średnie. Powołany 5 III 1933 do służby woj-
skowej w 8 ks 1 psp, którą zakończył 7 IX 1934. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 ks w macierzystym 
pułku, skąd z końcem VIII przeniesiono go do kmarsz, z którą wyruszył na front w kierunku 
Łącka. Tam też 3 IX podczas odpoczynku dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. 
W III 1940 wywieziono go do przymusowych prac na rolnych w Vochenstrauss (Bawaria). Po 
powrocie do kraju został zatrudniony w Zakładach Owocowo-Warzywnych Tymbark przy 
produkcji win. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 6 X 1990 i spoczywa na cmen-
tarzu w Tymbarku. [ZKRPiBWP NS, W 103/404; Książeczka wojskowa nr C 0763139]
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WĄTROBA, imię nieznane, pochodził z Pisarzowej, pow. limanowski, ż. Anna; kpr., rol-
nik. Ukończył szkołę powszechną. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wy-
ruszył na front jako sanitariusz. Podczas walk w Sądowej Wiszni został ranny w prawa nogę. 
Umieszczony w lwowskim szpitalu, który w 1940 opuścił i powrócił do domu. Zm. i spoczywa 
na cmentarzu w Mordarce. [ZIW Limanowa, Kartoteka nr 22]

WĄTRÓBSKI KAZIMIERZ, ur. 19 III 1916, Wilczyska, pow. gorlicki; plut. rez. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w gorlickim gimnazjum, którego nie ukończył  
z powodu trudnych warunków materialnych. Powołany w X 1938 do służby wojskowej w 1 psp, 
w trakcie której wybuchła wojna. Wraz ze swoją k. wyruszył na front, niemniej jego żołnierska 
droga jest nieznana. Po kapitulacji WP powrócił do domu, po czym podjął nieudaną próbę prze-
dostania się do Francji. Ujęty przy przekraczaniu granicy węgierskiej i osadzony w Piwnicznej, 
skąd zbiegł i ukrywał się. Począwszy od 1940 pod pseud. „Sęp”, był łącznikiem władz Okręgu 
ROCh w Krakowie na Podkarpacie. Po przeszkoleniu w Warszawie, został w 1943 d-cą oddziału 
partyzanckiego LSB. Zginął 21 X 1944 we wsi Łyczana, w domu Jana Matusika, zastrzelony przez   
kpr. pchor. Stanisława Bieńka psud. „Just” z oddziału S. Kruczka „Maka” i spoczął na cmentarzu 
w Wilczyskach. Jego śmierć była powodem zerwania umowy scaleniowej AK – LSB. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia por. i odzn. Krzyżem Grunwaldzką III klasy. [Żołnierze, s. 51-52]

WCISŁO EDWARD, ur. 16 XII 1909, Dąbrowa, pow. bocheński, s. Wincentego i Pauli-
ny Nawojowskiej; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, którzy przenieśli się do Stróżówki, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 4 XI 1933 
do służby wojskowej w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj, którą pełnił do III 1935. Wcielony  
w IV 1939 do ON i skierowany na przeszkolenie wojskowe, które odbywał w 2 k. b. „Gorlice” 
na Magurze Małastowskiej. Dostał się w nieznanych okolicznościach w Tarnopolu, do niewoli 
sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność, po czym powrócił do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. W 1947 zawarł zw. małż. Zm. 29 XII 1992 i spoczywa na cmentarzu w Gorli-
cach. [ZKRPiBWP NS, W 700/667; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 401]

WEBER FRANCISZEK, pochodzący z Rytra; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i prze-
kazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod 
Tomaszowem Lubelskim, dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony 
w stalagu XII C Wiebelsheim. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Kuliga]

WEHRSTEIN STEFAN, ur. 14 VIII 1905, Nowy Sącz, s. Józefa i Marii Parowskiej; strz. 
rez., stolarz. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do bw. Po zakończeniu walk powrócił 
do domu. Zagrożony aresztowaniem podpisał w 1942 volkslistę. Za ten czyn wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu został skazany w 1947 na karę 20 miesięcy więzienia, które spę-
dził w Jaworznie. [SGNS, IIK 34/47]

WENC STEFAN, ur. 2 VIII 1897, Podegrodzie, pow. nowosądecki; s. Stanisława; kpr. 
rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nie-
znanych okolicznościach do niewoli sow. Więziony w Mińsku, po wyroku 2 II 1941, zesłany 
do Workutłagu (komi RA), gdzie przebywał od 16 III-28 IX 1941. Po amnestii wyjechał do 
miejsca formowania Armii Polskiej w Buzułuku. Wraz z 5 DP przebazowany do Dżałał-Abad 
w Kirgistanie. W tym mieście stacjonowało dowództwo i sztab dywizji, 5 papl, 5 pappanc,  
5 bsan, szpital polowy, bsap, ochotniczki PSK i junacy. Zm. w szpitalu polowym 6 IV 1942 i zo-
stał pochowany na cmentarzu 5 DP, gr. 70. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 451; P. Żaroń, Wykaz cmentarzy…, s. 176]

WENDRA MICHAŁ, ur. 21 IX 1914, Limanowa, s. Władysława i Karoliny Czamary; kpr., 
pracownik umysłowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej i szkoły średniej, podjął pracę w lima-
nowskim Sądzie Grodzkim, na stanowisku praktykanta. Powołany 18 III 1936 do służby wojsko-
wej w 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu, w stopniu st. strz. 
przeniesiono do RKU Nowy Sącz na stanowisko pisarza. Po przejściu do rez. pracował u adwo-
kata Bronisława Marka w Limanowej. Powołany w VII 1939 na ćwiczenia rez., po czym wyruszył 
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do Śnietnicy, gdzie był pisarzem batalionowym. Podczas walk dostał się koło Sądowej Wiszni do 
niewoli niem., z której po 4 dniach zbiegł. 2 V 1943 wstąpił do AK z przydziałem do placówki 
Limanowa (kryptonim „Centra”), gdzie pod pseud. „Niedźwiadek” był d-cą patrolu. Brał udział 
w likwidacji konfidenta oraz Arbeitsamtu w Limanowej, a także kolportażu prasy podziemnej.  
1 I 1945 został awansowany do stopnia st. sierż. Po wojnie pracował w GS „SCh” w Limanowej, 
skąd w 1965 przeszedł do Łososińskich Zakładów Przemysłu Drzewnego. Zm. 19 IX 1992 i spo-
czywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, W 379/490]

WEREWICZ WASYL, zam. Kamionka Mała, pow. limanowski; strz. We IX 1939 żołnierz 
1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk ranny dostał się do niewoli 
niem. W X 1939 przebywał w oświęcimskim szpitalu. Innych danych brak.

WERNER EUGENIUSZ, ur. 1 VII 1908, Glinik, pow. gorlicki, s. Józefa i Emilii Szar-
nowicz; strz. rez., robotnik. Po śmierci matki, ojciec oddał go na wychowanie bezdzietnemu 
małżeństwu Mateuszowi i Łucji Orchelom. Dzięki nim ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. 
Od 12 roku życia pracował dorywczo jako pomocnik murarski. 4 lata później znalazł zatrud-
nienie w gorlickim tartaku „Forestu”. Powołany w 1930 do służby wojskowej w 6 psp Przemyśl, 
którą zakończył w 1931. 2 lata później zawarł zw. małż. z Emilią Orchel, po czym pracował od 
1935 w Małopolskiej Fabryce Papy Dachowej i Wyrobów Asfaltowych L. Fessela „Papapol”  
w Gorlicach. Powołany w V 1939 do ON, skąd skierowano go na przeszkolenie wojskowe. Zmob.  
24 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front. Podczas walk w dostał się 
Gródku Jagiellońskim, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, podczas 
przygotowań do transportu jeńców zbiegł, po czym powrócił do domu. W czasie okupacji, 
a także w latach późniejszych pracował w „Papapol” (późn. Gorlickie Zakłady Materiałów 
Izolacyjnych „Matizol”). W 1954 zm. mu żona, więc sam zajmował się wychowaniem i wy-
kształceniem 3 dzieci. Na emeryturę przeszedł w 1973. Spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. 
[ZKRPiBWP NS, Wn 5; tamże, Koło Gorlice, Luźne akta archiwalne]

WERNER FRANCISZEK, ur. 26 IX 1910, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski,  
s. Wilhelma i Anny Gabryś; strz. rez., piekarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy 
rodzicach, po czym od 1928 rozpoczął pracę w piekarni. Nie odbył służby wojskowej z powodów 
zdrowotnych. Jednak, jako członek Związku Strzeleckiego był szkolony do służby obserwacyj-
no-meldunkowej, jako telegrafista. Powołany 1 IX 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk 17 IX w nieznanych okolicznościach przekroczył granicę węgierską. Internowany 
w obozie Szentendre, skąd 11 XI 1939 zbiegł do ambasady polskiej w Budapeszcie. Następnie  
w I 1940 greckim statkiem „Patris” przedostał się z Jugosławii do Francji. Tu wstąpił w szeregi WP 
z przydziałem do 10 B. Kawalerii Pancernej. Podczas ćwiczeń poligonowych uległ poważnemu 
wypadkowi. Umieszczony w szpitalu w Marsylii, po opuszczeniu, którego został przydzielony 
do Szwadronu Zapasowego Żandarmerii w Coëtquidan. W jego szeregach brał udział w wojnie 
francusko-niem., podczas której dostał się do niewoli. Osadzony w stalagu 130 Caen, a następnie 
stalagu VI C Bathorn (nr jeńca 2484). Później przebywał kolejno w stalagu XVII B Gneixendorf 
i stalagu XVII A Kaisersteinbruch, gdzie pracował w fabryce samolotów. Po zakończeniu wojny 
powrócił do kraju. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 6 VII 1988 i spo-
czywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, W 115/340]

WERSTEIN (WERSZTEIN) STEFAN, ur. 14 VIII 1905, Nowy Sącz, s. Józefa i Marii 
Porawskiej; plut. rez. 7 VI 1930 zawarł zw. małż. z Marią Decker. Zmob. 24 VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. Innych danych brak. 
[APŚM NS Księga chrztów, t. 10, s. 356/377; Świadek Tadeusza Michalewskiego]

WĘGLARCZYK STANISŁAW, ur. 24 II 1910, Sieniawa, pow. nowotarski, s. Józefa  
i Marii Janik; strz. rez., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. 2 V 1927 został pracownikiem PKP. Powołany 3 XI 1933 do 
służby wojskowej w 2 kckm 4 psp Cieszyn, skąd 3 X 1933 przeniesiono go do 2 ks 4 psp Cie-
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szyn, a następnie 14 X 1934 do kckm 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do rez. 25 IX 1935 
pracował nadal w kolejnictwie. Zawezwany 1 VII 1939 na bezterminowe ćwiczenia rez. do  
2 kckm 1 psp, w trakcie których wybuchła wojna. Wraz z nią wyruszył na front jako celowniczy. 
Swój udział w wojnie zakończył pod Libuszą, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Po 
zakończeniu okupacji pracował w kolejnictwie. Był również do 18 XI 1984 sołtysem Sieniawy. 
Zm. w I kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Sieniawie. [ZKRPiBWP NS, W 590/844]

WĘGLARSKI KAZIMIERZ, ur. 24 II 1911, Nowy Sącz, s. Jana i Karoliny Wiśniew-
skiej; por. rez., urzędnik. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Starym Sączu  
z 1930. Powołany w 1933 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty  
w Cieszynie, po ukończeniu której został przeniesiony na praktykę do 1 psp. Po odejściu do 
rez. był nauczycielem w Rytrze, Rogach, Słopnicach, Tymbarku i Stróży. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk 
w Lasach Janowskich dostał się do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Począwszy od  
1 XI 1939 prowadził tajne nauczanie w gminie Podegrodzie. Po wstąpieniu w szeregi BCh 
w 1942, został oficerem propagandy Powiatowej Komendy BCh, działał pod pseud. „Walić”. 
Równocześnie pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Ku Wolności”. Awansowany  
w 1944 do stopnia kpt. Służbę wojskową zakończył w stopniu mjr. Od IX 1945 r pełnił funkcję 
inspektora oświaty dorosłych w Inspektoracie Szkolnym w Nowym Sączu. Od 17 II 1958 do  
31 V 1975 przewodniczący Prezydium MRN w Nowym Sączu. Jeden z twórców „eksperymen-
tu sądeckiego”. Odzn.: Orderem Sztandar Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi; medalami: „Za udział w wojnie obronnej 1939” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
odznaką „Tysiąclecia Państwa Polskiego” i innymi. Od 9 V 1975 posiadał stopień ppłk. rez. 
Zm. 2 X 1990 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 5. [ZKRPiBWP NS,  
W 123/405; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy koło Nowy sacz nr 361; J. i A. Leśniak, Encyklopedia sądecka, s. 417]

WĘGLARZ EDWARD, ur. 3 X 1915, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Marii; strz. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. Powołany w 1938 do służby wojskowej  
w 53 pp Strzelców Lwowskich w Stryju, skąd po 3 miesiącach przeszedł do rez. na skutek sta-
rań matki. Po powrocie do domu 14 IV 1939 zawarł zw. małż. Z chwilą wybuchu wojny zgłosił 
się do 1 psp i został wcielony do plutonu żandarmerii, z którym wyruszył na front. Swój udział 
w wojnie zakończył w Biłgoraju, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Tu wstąpił do 
ZWZ i z ramienia tej organizacji przystąpił do pracy kurierskiej. Zagrożony aresztowaniem 
zbiegł w IV 1942 do Kamienicy, gdzie wstąpił do oddziału partyzanckiego Krystyna Więckow-
skiego „Zawiszy”. Pod pseud. „Ratka” brał udział w licznych akcjach wypadowych skierowa-
nych przeciwko okupantowi. Po wojnie pracował przez 5 lat w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko 
Szczawnica jako zaopatrzeniowiec. Następnie został sprzedawcą w sklepie GS, skąd w 1957 
przeszedł na rentę inwalidzką. Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Par-
tyzanckim, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 27 V 
1988 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [AKZKRP Szczawnica, t. 2, k. 602-07]

WĘGLARZ JAN, ur. w 1920, zam. Kończyce Małe 203, pow. cieszyński; strz. Prawdopo-
dobnie ochotnik. W VIII 1939 przeniesiony wraz z innymi żołnierzami 4 psp Cieszyn do OZ  
w Nowym Sączu. Z chwilą wybuchu wojny podporządkowany 1 psp i przydzielony do  
2 kmarsz. W jej szeregach wyruszył na front w kierunku Łącka. Jednak jego późniejsza żoł-
nierska droga jest nieznana. Prawdopodobnie był ranny lub zachorował w obozie jenieckim, 
bowiem w okresie 12-19 XII 1939 przebywał w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. [APK, PCK 19, 
Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 1029]

WĘGLARZ JAN, pochodzący z Krościenka; strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp. Zm. w IV 
kwartale 2001 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku. Innych danych brak. [Świadek Wojciecha 
Gawła, Franciszka Udzieli]
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WĘGLARZ JUSTYN, ur. w 1915, Zebrzydowice. pow. cieszyński, s. Justyna i Anieli Mu-
siał; kpr. Żołnierz 1 psp W czasie walk został ranny w szyję i umieszczony w nowosądeckim 
szpitalu. Tam też 9 IX zm. Pogrzebany na miejscowym cmentarzu w grobie nr 20365. Obecnie 
spoczywa w mogile zbiorowej Żołnierzy Września na cmentarzu komunalnym w Nowym Są-
czu, kw. 25. [APŚM, Liber Mortuorum parafii św. Małgorzaty Nowy Sącz, tom 8 od 1927–1941 – poz. 202; APNS, 
Księga cmentarna z lat 1938-40, syg. AmNS 412; J. Bieniek, Lista.; KŻm, s. 38; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 273]

WĘGLARZ MICHAŁ, ur. 29 IX 1910, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Macie-
ja i Katarzyny Sopaty; st. strz. rez., gajowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował 
na roli. Powołany w X 1931 do służby wojskowej w 16 pp Tarnów, którą zakończył 7 V 
1933 w stopniu st. strz. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał  
w 1 psp. Zmob. 24 IX 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego po czym wyruszył 
na front do Krakowa. Podczas walk dostał się 19 IX w Narolu, do niewoli niem. Osadzony 
w obozie przejściowym Łańcut, a następnie Kraków, skąd 5 X zbiegł i powrócił do domu. 
Okres okupacji spędził pracując na roli. Począwszy od 1 X 1945 podjął pracę w Nadleśnic-
twie Krościenko jako robotnik leśny, a od 20 X 1955 jako gajowy. Stamtąd też 14 IV 1974 
przeszedł na emeryturę. Zm. 15 IV 1992 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKRPiBWP 
NS, W 617/467; AKZKRP Szczawnica, t. 2, k. 610-11]

WĘGRECKI STANISŁAW, ppor. We IX 1939 d-ca plutonu kmarsz. Brał udział w wal-
kach w Lasach Janowskich. Jego dalsze losy są nieznane. [P1P, s. 107]

WĘGRZYN MICHAŁ, ur. w 1906, zam. w Nowym Sączu; st. sierż. służby stałej. Jako 
ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Po po powrocie do Nowego Sącza, 
przez szereg lat pracował z młodzieżą, w miejscowym PW. Absolwent kursu eksternistycznego 
z zakresu 6 klas gimnazjum zakończonego 9 VI 1938 w Nowym Sączu. 24 VIII 1939 wyruszył 
na front pod Hutę jako szef 1 k. „Nowy Sącz” w bON „Nowy Sącz”. Podczas walk dostał się  
w Sądowej Wiszni do niewoli niem., z której niebawem zbiegł. Świadek śmierci sierż. Walko-
wicza. [SGNS, Zg 520/46; Relacja Andrzeja Majewskiego]

WĘGRZYNEK ADAM WALENTY, ur. 11 VIII 1916, Nowy Sącz, s. Piotra i Anny Li-
twinek; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 1 k. 55 b. asystencyjnego, z którą 
wyruszył na front do Krakowa. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych okolicz-
nościach do niewoli niem., z której prawdopodobnie zbiegł, bowiem 26 XII 1939 zawarł zw. 
małż. z Zofią Winiarską. Innych danych brak. [SGNS, Zg 9/50; APŚM, Księga chrztów, t. 11, s. 375/271]

WIATR NARCYZ, ppor. rez., mgr praw. ur. 18 IX 1907, Stróże Niżne, pow. gorlicki,  
s. Jana i Marii. Po ukończeniu II Gimnazjum w Nowym Sączu w 1928. W latach 1928-1929 
odbył służbę wojskową w Batalionie Podchorążych Piechoty w Krakowie i 55 pp. Studiował 
prawo na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył  
w 1934. Wówczas też związał się z Ruchem Ludowym, którego niebawem stał się znaczącą oso-
bistością. W latach 1930-1932 był wiceprezesem, a następnie został prezesem zarządu Polskiej 
Akademickiej Młodzieży Ludowej w Poznaniu. Aktywnie działał w Wielkopolskim Związku 
Młodzieży Wiejskiej. Publikował artykuły w jego miesięczniku Społem. Wziął udział w wie-
cu Wincentego Witosa w rodzinnych Stróżach, po czym został aresztowany i był więziony 
przez miesiąc. Ukończył studia w 1934, po czym odbył aplikację adwokacką w Nowym Sączu. 
W latach 1935-1938 pełnił funkcję sekretarza Rady Naczelnej Związku Młodzieży Wiejskiej 
Spółdzielnia Oświatowa w Krakowie. W latach 1937-1939 sprawował funkcję prezesa Za-
rządu Powiatowego tej organizacji w Nowym Sączu. Za zorganizowanie strajku chłopskiego  
w 1937 w powiecie gorlickim i nowosądeckim został osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej 
na 6 tygodni. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front, zapewne jako d-ca 
plutonu. Jego wojenna droga nie jest znana. Po kapitulacji organizował podziemne struktury 
ruchu ludowego − SL „Roch” i ZMW „Wici” na Sądecczyźnie. Współpracował z lokalnymi 
strukturami PPS w organizacji szlaków przerzutowych na Węgry. W V 1940 na polecenie Ma-
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cieja Rataja zorganizował przerzut do Budapesztu bardzo ważnych dokumentów oraz Ryszar-
da Świętochowskiego, najbliższego współpracownika gen. Władysława Sikorskiego. W 1940 
został komendantem Obwodu BCh Nowy Sącz. Od 1941 do 1945 komendant Okręgu VI BCh 
na Małopolskę i Śląsk. Od 1943 sprawował funkcję komendanta LSB w Okręgu. W ramach sca-
lenia z AK został z-cą komendanta Okręgu Krakowskiego AK. Komendant Straży Chłopskiej 
„Chłostra”. Od 1943 wchodził w skład Okręgowego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Współ-
pracował z Tadeuszem Sewerynem, który był kierownikiem miejscowego Kierownictwa Walki 
Podziemnej. Był wykonawcą wyroków sądów podziemnych, inicjatorem akcji dywersyjnych  
i sabotażowych. Przygotowywał i wspierał przygotowywanie szkoleń wojskowych, ideowo-po-
litycznych i sanitarnych. W konspiracji używał pseud. „Zawojna”, „Władysław Brzoza”, „Kło-
nica”. Od I 1945 był poszukiwany przez UB. Został zastrzelony 21 IV 1945 na krakowskich 
Plantach przez funkcjonariusza PUBP w Myślenicach Stanisława Paryłę oraz znającego go 
osobiście innego pracownika myślenickiego UB Jana Tomana. Pośmiertnie awansowany do 
stopnia płk. Pochowany pierwotne na Cmentarzu Batowickim, został przeniesiony po 1956 na 
kwaterę partyzancką Cmentarza Rakowickiego. [Żołnierze, s. 50-51; Nie wszystko umiera, s. 207-217]

WIATRAK HENRYK, ur. w 1914, Stróże, pow. gorlicki, s. Jana i Zofii, kawaler; strz.
Prawdopodobnie służył w 1 psp od III 1938. Podczas walk w Lasach Janowskich, z postrzałem 
głowy, oderwaną szczęką dolną i wyczerpaniem, dostał się 20 IX do niewoli niem. Umiesz-
czony w tomaszowskim szpitalu powiatowym, gdzie 3 dni później zm. i został pochowany na 
cmentarzu w Tomaszowie Lubelskim. [SGGryb. A 664/43]

WIDEŁ ANDRZEJ, ur. 11 IX 1900, Rdziostów, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Zofii Czub;
strz. rez., ślusarz. Służbę wojskową odbywał w 1 psp, w czasie której brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą 
wyruszył na front pod Hutę. Jego dalsze losy są nieznane. [SPNS, IIK 38/50]

WIDEŁ FRANCISZEK, ur. 1 VIII 1913, Zawadka, pow. nowosądecki, s. Piotra i Anny 
Wolak; kpr. rez., kolejarz. Ukończył szkołę powszechną, po czym pracował jako drogowiec. 
Powołany 15 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, po czym skierowano go do szkoły pod-
oficerskiej, skąd powrócił w stopniu st. strz. i został instruktorem drużyny. Do rez. przeszedł  
9 IX 1936. Zatrudnił się jako praktykant w PKP, a następnie był dyżurnym ruchu na stacji Biecz. 
Brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się w Sądowej Wiszni, do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym,  
a podczas transportu jeńców do stalagu w X 1939 zbiegł i powrócił do domu. W czasie okupacji 
był zatrudniony w Urzędzie Pocztowym w dziale łączności. Po wojnie pracował w nowosądec-
kich Warsztatach Głównych PKP (późn. ZNTK), skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, me-
dalem „10-lecia Polski Ludowej” oraz odznaką „ Przodujący Kolejarz”. Zm. w I kwartale 1996  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 507/625]

WIDEŁ FRANCISZEK, zam. Kłodne, pow. limanowski; strz. Zmob. w VIII 1939 do 
bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. 

WIDEŁ JÓZEF, ur. 14 II 1909, Marcinkowicae, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anny 
Górki; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 17 IV 1931 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, skąd 
18 IX 1931 przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 22 III 1933. 28 X 1936 
zawarł zw. małż. z Anną Brdej i zamieszkał w Woli Marcinkowskiej. Zmob. 24 VIII 1939 do 
ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się 18 IX w Kołomyi do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 15284), a następnie w stalagu IV A Elsterhorst, 
skąd po zwolnieniu 19 X 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego wywieziono go do 
przymusowych prac rolnych w Pifüchel (?). Tam też 18 IV 1945 odzyskał wolność w wyniku 
ofensywy wojsk amerykańskich. Przewieziony do Ośrodka dla Byłych Jeńców w Knielingen 
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(UNRRA Team 96), gdzie w okresie 1 X-15 XI 1945 był tzw. rejonowym. Do kraju powrócił 26 
XII 1945. Począwszy od 28 XI 1948 pracował w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych, 
skąd odszedł 17 III 1968 na emeryturę. Zm. 27 VII 1979 i spoczywa na cmentarzu w Marcin-
kowicach. [ZKRPiBWP NS, W 125/58; Książeczka wojskowa nr C O754884]

WIDEŁ STANISŁAW, ur. 25 III 1902, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Wojciecha  
i Marii; strz. rez., maszynista PKP. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. 
Służbę wojskową pełnił w latach 1919-1921 w 1 psp, w czasie której uczestniczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Po przejściu do rez. pracował w kamieniołomie w Klęczanach. Zmob. 
27 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się  
w Kosowie do niewoli sow. Po złożeniu broni odzyskał wolność i rozpoczął powrót do domu. 
W jego trakcie został zatrzymany przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym Łańcut, 
skąd niebawem zbiegł i z końcem XI 1939 powrócił do domu. W czasie okupacji pracował  
w swoim gospodarstwie. Po wojnie został zatrudniony w Klęczańskich Kamieniołomach 
Drogowych na stanowisku maszynisty, skąd w 1967 przeszedł na emeryturę. Zm. 1 VII 1991 
 i spoczywa na cmentarzu w Marcinkowicach. [ZKRPiBWP NS, W 630/435]

WIDEŁKA TEOFIL, strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas działań wojennych przekroczył granicę pań-
stwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd zbiegł i przedostał się do Francji. Tu wstąpił 
do 1 Dywizji Grenadierów. Jego dalsze losy nie są znane. [S. Csorich, Kierunek..., „Krynickie Zdroje”,  
nr 9 z 1999, s. 6]

WIDOMSKI TADEUSZ, ur. 29 IV 1913, Sowliny, pow. limanowski, s. Wojciecha i Kata-
rzyny Prętki; st. strz. rez., robotnik. Ukończył szkołę powszechną. Począwszy od 1928 pracował 
w Rafinerii Nafty w Sowlinach, skąd został zwolniony w 1933 z powodu redukcji zatrudnienia. 
Niebawem też znalazł pracę w zakładzie kamieniarskim wykonującym swoje zlecenia w Lu-
blinie, Radomiu i Pilawie. Powołany 1 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
13 IX 1937. Po przejściu do rez. został zatrudniony w limanowskim Zakładzie Przemysłu 
Drzewnego. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przekazany do 55 b. ssystencyj-
nego, po czym wyruszył na front do Krakowa. 1 IX wyjechaliśmy na front na Śląsk. Tam to-
czyliśmy bitwę z Niemcami przez 2 dni, a następnie wycofaliśmy się do Tarnowskich Gór, gdzie 
było kilka bitew z nieprzyjacielem. Z kolei po drobnych potyczkach dotarliśmy do Tomaszowa 
Lubelskiego. Tam dostałem się do niewoli niem. z której zbiegłem w czasie transportu. W okresie 
okupacji pracował w limanowskim Przedsiębiorstwie Drzewnym. W 1944 wstąpił do BCh, 
gdzie służył jako łącznik. Po wojnie został funkcjonariuszem SOK, skąd w 1947 przeszedł do 
Zakładów Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej. Stamtąd też odszedł w 1970 na rentę 
inwalidzką. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, W 468/329]

WIDOMSKI ZYGMUNT, ur. 10 IV 1909, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Tomasza  
i Albiny Krynickiej; plut. pchor. Absolwent Wydziału Prawa UJ. Zmob. 24 VIII 1939 do 58 k. 
asystencyjnej, gdzie jako z-ca d-cy 1 plutonu pełnił służbę wartowniczą na stanowisku z-cy 
d-cy, ochraniając dworzec i Warsztaty Główne PKP w Nowym Sączu, a także mosty na Du-
najcu i Kamienicy. Około 10 IX bronił przyczółków mostu kolejowego, a później kołowego na 
Dunajcu w Zgłobicach k. Tarnowa. Następnie wycofywał się w stronę Rzeszowa. Tam doszło 
do starcia z nieprzyjacielem. Po 15 IX dotarł do Stanisławowa, po czym wraz grupą czołgistów 
przez Przełęcz Tatarską przekroczył granicę państwa. Internowany w obozie Sárvár. Zabrany  
w III 1940 do obozu karnego Bűk, a następnie Komaróm i Siklós. Przeniesiony 15 VIII 1940 do 
stalagu XVII Kaisersteinbruch, skąd 2 miesiące później wysłano go do oflagu VII A Murnau
(nr jeńca 42660). Wolność odzyskał w IV 1945, po czym zabrano go do obozu w Insbruc-
ku celem poratowania zdrowia. Do kraju powrócił w X 1945 i podjął pracę w GS „SCh” na 
stanowisku przewodniczącego. Rok później był zatrudniony w Centrali Handlu Bławatnego 
b. Więźniów Politycznych w Piwnicznej. W 1949 przeszedł do Spółdzielni Pracy Przemysłu 
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Skórzanego w Piwnicznej, po czym od 1952 pracował we własnym gospodarstwie. Zm. w 1977 
i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, W 4/17]

WIECZOREK MARIAN, ur. 26 XI 1913, Nowy Sącz, s. Jana i Julii Waśko; plut. rez., 
technik dentystyczny. Po ukończeniu szkoły powszechnej, ze względu na ciężkie warunki ma-
terialne zmuszony był jako najstarsze dziecko pomóc rodzinie. W tym celu podjął w I 1930 
pracę w gabinecie dentystycznym. Powołany 2 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po 
złożeniu przysięgi został skierowany na kurs sanitarny. Po jego ukończeniu przeniesiony do 
5 Okręgowego Szpitala w Krakowie, skąd 16 IX 1935 przeszedł do rez. Powrócił do wcześniej 
wykonywanej pracy. W VIII 1937 zawarł zw. małż., z którego narodziło się 3 dzieci. W okre-
sie 24 VIII-24 XII 1938 odbywał ćwiczenia wojskowe, trakcie których brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów, jako d-ca 
drużyny sanitarnej. Podczas walk pod Birczą dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu 
XII A Nürnberg (nr jeńca 14684), gdzie od 1 II 1940 był dentystą. Zwolniony z obozu 5 VIII 
1941 na podstawie Art. 9 Międzynarodowej Konwencji Genewskiej z 6 VII 1906, jako personel 
przeznaczony wyłącznie do zabierania, przenoszenia rannych i chorych i leczenia ich, po czym 
20 XI 1941 powrócił do domu. Z powodu kłopotów zdrowotnych nabytych w obozie, poddał 
się kilkumiesięcznemu leczeniu, po czym powrócił do pracy jako stomatolog. Tak w okresie 
okupacji jak i po wojnie wykonywał zawód dentysty. Po zakończeniu okupacji podjął naukę  
w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, zakończoną świadectwem dojrza-
łości. Po złożeniu egzaminu państwowego 27 IV 1949 w warszawskiej Akademii Stomato-
logicznej uzyskał dyplom Uprawniony Technik Dentysta. W latach 1954-1956 był radnym 
MRN w Nowym Sączu. 2 V 1991 został awansowany do stopnia sierż. rez. Odzn. „Medalem 
Zwycięstwa i Wolności 1945”, „10-lecia Polski Ludowej” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. w XI 1992 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 27. [ZKRPiBWP NS, 
W 155/599; tamże, Koło Nowy Sącz, poz. 276]

WIECZOREK WŁADYSŁAW, ur. 28 II 1914, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Franciszka 
i Anny Postrożny; strz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 24 III 1938 do służby wojskowej w 6 ks 1 psp, skąd 
17 IX przeniesiono go do 3 ks 1 psp. Przesunięty 15 X 1938 do k. gospodarczej na stanowisko 
stolarza, po czym uczestniczył w operacji „Zaolzie”. Z chwila wybuchu wojny wyruszył na 
front jako łącznik. Przekroczył 28 IX granicę węgierską. Internowany w obozie Sárvár, skąd 
15 XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. W 1943 wstąpił do oddziału partyzanckiego Wojcie-
cha Dębskiego „Bicza”, gdzie pod pseud. „Piłka” był instruktorem. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. Zm. 17 II 1993 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP 
NS, W 156/558; Książeczka wojskowa nr C 0765441]

WIEJACKI STEFAN, ur. w 1911, zam. Siedliska, pow. tarnowski; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Był hospitalizowany w szpitalu polowym nr 12 
Jarosław, wskutek przygniecenia boku. Jego dalsze losy są nieznane. [APK, PCK 19, Lista..., szpital 
Jarosław, poz. 2476]

WIELEK JAN, ur. 18 XII 1943, Chicago (USA), s. Jakuba i Marii; st. strz. rez., rolnik. 
Do kraju powrócił wraz z rodzicami w 1915, po czym ukończył szkołę powszechną. W wieku  
17 lat wstąpił w szeregi ZMW „Wici”. Brał udział w strajku chłopskim, za co został areszto-
wany i osadzony na 2 miesiące w więzieniu. W 1936 zawarł zw. małż. Powołany 4 IV 1937 do 
służby wojskowej w 2 psp Sanok, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do służby granicznej  
w 2 k. granicznej „Bykowce” 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 10 III 1939. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do samodzielnej kckm, z którą wyruszył na front do Sko-
czowa. Pod naporem nieprzyjaciela wycofywał się przez Bielsko, Wadowice, Bochnię Rajbrot, 
Biłgoraj, Janów, Zamość do Dzikowa, gdzie dostał się do niewoli niem. Umieszczony w obozie 
przejściowym Łańcut. Po 12 dniach załadowano jeńców do wagonów i wieziono do stalagu. 
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W czasie tego transportu zbiegł w Krakowie-Płaszowie, po czym powrócił do domu. W 1943 
wstąpił do BCh, gdzie służył pod pseud. „Koło”. Przez całe swoje życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. 19 XII 1993. [ZKRPiBWP NS, W 158/514]

WIELOCHA JÓZEF, ur. 6 XI 1911, Obłazy Ryterskie, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Ma-
rii Dudczak; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą 
zakończył we IX 1933. W 1936 zawarł zw. małż., z którego narodziło się 5 dzieci. Zawezwany 
w 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, w trakcie których brał udział w operacji 
„Zaolzie” jako taborysta. Zmob. 29 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do ktab, z którą dotarł 
do Bolechowa. Tam napotkałem silne naloty nieprzyjaciela, zostały mi zabite konie. Po maso-
wym okrążeniu dostałem się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Sanok, skąd 
miał być wywieziony do stalagu. W czasie transportu jeńców do miejsca przeznaczenia, zbiegł  
z wagonu i w X 1939 powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w lasach ryterskich. Po 
wojnie kontynuował tę pracę w Nadleśnictwie Rytro, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Zm. 
1 VIII 1988 i spoczywa na cmentarzu w Rytrze. [ZKRPiBWP NS, W 537/345]

WIELOSIK MICHAŁ, ur. 24 IX 1906, Jazowsko, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Julii 
Słowik, ż.; kpr. rez., robotnik. Od 12 roku życia pracował w Fabryce Mebli Giętych w Jazow-
sku. Powołany 28 X 1927 do służby wojskowej w 6 pap. Stryj, skąd 15 XII 1927 przeniesio-
no go do plutonu pionierów 1 psp i skierowano do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu,  
w stopniu st. strz., został z dniem 15 VIII 1928 zastępcą d-cy drużyny. W takim też charak-
terze przeszedł 15 IV 1929 do rez. i podjął wcześniej wykonywaną pracę w fabryce. Wówczas 
też zawarł zw. małż. i zamieszkał w Obidzy. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas wrześniowych walk 
dostał się w Zamościu, do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym, skąd miał być 
wywieziony do stalagu. Podczas transportu jeńców zbiegł i powrócił do domu. W latach 1943-
-1945 współpracował pod pseud. „Drużba” z sowieckim oddziałem partyzanckim Aleksieja 
Botiana „Aloszy”. Zm. 4 XII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Obidzy. [ZKRPiBWP NS, W 166/112; 
Książeczka wojskowa nr A 118832]

WIENCKO ANDRZEJ, ur. 8 IX 1916, Nowica, pow. gorlicki, s. Michała i Justyny Ro-
gac; strz., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany 15 III 1938 do służby wojskowej w plutonie sap. 7 ks 1 psp,  
w czasie której brał udział w operacji „Zaolzie”. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front  
w okolice Grybowa. Swój udział w wojnie zakończył koło granicy rumuńskiej, skąd po rozbi-
ciu oddziału powrócił do domu. Aresztowany w 1941 podczas łapanki i wywieziony na przy-
musowe roboty do Niemiec. Do kraju powrócił w 1945. W ramach akcji „Wisła” jako Łemko 
został wywieziony na Ziemie Zachodnie, gdzie gospodarował na roli. Po powrocie w rodzinne 
strony objął połemkowskie gospodarstwo w Bielance i trudnił się rolnictwem. Zm. 11 III 1987 
i spoczywa w Bielance. [ZKRPiBWP NS, W 635/316; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 165]

WIERNY ADAM, ur. 12 XII 1901, Sienna, pow. nowosądecki, s. Piotra i Franciszki Chru-
ściel; strz. rez., cieśla, murarz. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej, pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Prawdopodobnie brał udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Zmob. 28 VIII 1939 do 2 ks 1 psp, liczącej wówczas 240 osób, w mundurze wojskowym 
niekompletnym tj. bez czapki i bez butów i owijaczy, gdyż tego brakowało dla wszystkich ludzi  
z naszej kompanii. Na głowie miałem własny kapelusz cywilny i swoje buty. Tak umundurowany 
wyruszył na front. Podczas walk dostał się 20 IX w Sarnach do niewoli niem. Umieszczony  
w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd po tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił 
do domu. Po powrocie w rodzinne strony pracował jako murarz-cieśla. [ZKRPiBWP NS, W 6/19]

WIERZBICKI JÓZEF, ur. 29 VI 1908, Nowy Sącz; strz. rez., masarz. Po zdobyciu wy-
kształcenia podstawowego, kontynuował naukę w Szkole Handlowej. Następnie odbywał prak-
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tykę w rzemiośle masarskim. Powołany 13 II 1930 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, którą 
zakończył 10 XI 1931. Po przejściu do rez. złożył egzamin mistrzowski, po czym prowadził 
własną firmę masarską. Zawezwany 10 VII 1939 na ćwiczenia rez. do 1 psp i skierowany do 
budowy umocnień polowych w okolicach Huty. W trakcie ich wykonywania wybuchła wojna. 
Po powrocie do jednostki, został odesłany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG  
w Brzeżanach. Tu wcielono go do kmarsz kpt. Józefa Szewczyka, z którą 15 IX wyruszył na front. 
Uczestniczył w walkach w Gródku Jagiellońskim, dostał się 2 dni później w Lasach Janowskich 
do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Sanok, a później Kraków-Dąbie, gdzie 
przebywał do czasu jego likwidacji 18 X 1939. Uniknął wywiezienia do stalagu pozostawiony 
jako „sprzątacz”, celem uporządkowania terenu, po czym 3 XII 1939 zwolniono go do domu. 
Po powrocie do Nowego Sącza pracował jako masarz. Aresztowany przez Niemców pod koniec 
1944 jako zakładnik i osadzony w nowosądeckim więzieniu, gdzie w I 1945 odzyskał wolność. 
Po zakończeniu okupacji pracował w Spółdzielni Pracy Masarzy jako jej wiceprezes, a po jej 
włączeniu do PSS, był kierownikiem sklepu. Na emeryturę przeszedł 1 VI 1973. Zm. w VIII 1991  
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 506/444]

WIERZUCHOWSKI, imię nieznane, strz. ur. w 1921. Jako członek Związku Strzeleckie-
go został powołany 15 VIII 1939 do służby wartowniczej w rejonie Zakopanego. Z chwilą wy-
buchu wojny wraz z oddziałem udał się w kierunku Krakowa. Podczas marszu, w Chabówce, 
brał udział w obronie wiaduktu. Następnie na rozkaz płk. Stanisława Maczka, wraz z kolegami 
udał się koleją do Nowego Sącza, gdzie zameldował się w dowództwie 1 psp. Tu skierowa-
no go do służb obserwacyjnych obrony przeciwlotniczej. W obliczu zagrożenia miasta, został 
ewakuowany pociągiem do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Po przybyciu na miejsce pełnił służ-
bę patrolową, a następnie 15 IX wyruszył z wojskiem w kierunku południowej granicy kraju.  
W czasie przemarszu oddział stoczył 21 IX walkę z nacjonalistami ukraińskimi, a dzień póź-
niej dostał się już do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska, skąd po 2-tygodnio-
wym pobycie jako nieletni został zwolniony. [Relacja Stanisława Paradzisza]

WIERZYCKI FRANCISZEK, pochodził z Zalesia, pow. limanowski, ż. Anna Szlaga,  
2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod 
Tylmanową. Podczas walk dostał się prawdopodobnie do niewoli sow., bowiem był w Armii 
Polskiej gen. Andersa. Wraz z nią opuścił Rosję Sowiecką, udając się na Bliski Wschód. Innych 
danych brak. [Relacja] 

WIERZYCKI JAN, pochodził z Zalesia, pow. limanowski; strz., rolnik. W VIII 1939 
zmob. do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Świadek zaginięcia Michała Wie-
rzyckiego. Innych danych brak. [SPL, Ns IV 11/58]

WIERZYCKI MICHAŁ, ur. 29 VII 1908, Zalesie, pow. limanowski, s. Michała i Anieli; 
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa” z którym wyruszył na front w kierunku 
Tylmanowej. Podczas walk o Lwów, jego oddział został zdziesiątkowany podczas bombardo-
wania, a on prawdopodobnie poległ, bowiem od tej pory nie był już więcej widziany. [SPL, Ns 
IV 11/58; MP nr 67/46]

WIETRZNY MIECZYSŁAW, ur. 1 X 1912, Sowliny, pow. limanowski, s. Józefa i Walerii 
Sikory; kpr. rez., masarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole 
zawodowej, ucząc się masarstwa. Powołany 8 IV 1934 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie 
której ukończył szkołę podoficerską. Do rez. przeszedł 12 IX 1935 i pracował w wyuczonym 
zawodzie. Był 3-krotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe. Zmob. w VIII 1939 do 9 ks 1 psp, 
po czym wyruszył na front pod Krynicę. Podczas walk w okolicach Krzywcza (Góra Brzóska) 
kompania nasza stoczyła ciężką walkę, gdzie po wielkich stratach, zabiciu kpt. Białkowskiego, 
została całkowicie rozbita. Zebrawszy niedobitków i uzupełniwszy maruderami oddział, udałem 
się w poszukiwaniu batalionu tj. 8 kompanii strzeleckiej pod dowództwem kpt. Świerczewskiego 
i kompanii ckm por. Humennego, których jednak nie odszukałem. Tak doprowadziłem oddział 
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do miejscowości Żurawica, a później Mościska. W tym rejonie otoczony, wraz z innymi oddzia-
łami dostałem się do niewoli. Zamknięty w obozie przejściowym Przemyśl, skąd 26 IX ucie-
kłem niewoli z kolegą i powróciłem do Limanowej. Po powrocie został gońcem gminy Sowliny.  
Z początkiem 1941 wstąpił w szeregi ZWZ w Limanowej przyjmując pseud. „Marnik”. Aresz-
towany 29 IX 1942 przez gestapo za przynależność do organizacji podziemnej i osadzony  
w nowosądeckim więzieniu. Wysłany do Tarnowa, skąd 24 II 1943 został wywieziony trans-
portem do KL Auschwitz (nr obozowy 92698), a następnie KL Flossenbürg (nr obozowy 4536). 
Wolność odzyskał 20 IV 1945 w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Zaraz też z powodu 
skrajnego wyczerpania umieszczono go w szpitalu w Dachau, po opuszczeniu którego wstąpił 
do Polskiej Kompanii Wartowniczej przy Ośrodku Szkoleniowym Münster. Tam też jako szef 
11 k. awansował do stopnia st. sierż. Do kraju powrócił w 1946 i podjął pracę w firmie Rogo-
lit Spółka Akcyjna Fabryka Guzików w Białej. Po powrocie do Limanowej był kierownikiem 
sklepu, a następnie przeszedł w 1965 do Spółdzielni Inwalidów „Hutnik” w Krakowie, skąd  
w 1973 odszedł na rentę inwalidzką. Odznaczomy „Medalem Zwyciestwa i Wolności 1945”. 
Zm. 23 XI 1980 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, W 194/101; ZIW Nowy Sącz, 
Karta inwalidy Limanowa, nr 61]

WIETRZYK BERNARD, ur. 4 V 1910, Kasinka Mała, pow. nowotarski, s. Sylwestra  
i Wiktorii Kotarby; plut. rez., malarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę 
w szkole zawodowej. W latach 1932-1933 odbywał służbę wojskową. Zmob. 18 IX 1939 do 
plutonu łączności 1 psp, z którym wyruszył na front wraz z 3 b. Swój udział w wojnie zakoń-
czył pod Brzuchowicami k. Lwowa, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W II 1940 
wstąpił do ZWZ placówka „Luboń”, gdzie służył pod pseud. „Wytrwały”, zbierając informacje 
oraz dostarczając leki, broń i żywność dla partyzantów. W okresie lipiec 1945-1950 prowa-
dził własny zakład malarski. Po jego likwidacji został z dniem 3 I 1951 pracownikiem Dyrek-
cji Państwowego Uzdrowiska Rabka, a następnie od 11 XI 1957 przewodził grupie malarzy  
w Dziecięcym Ośrodku Sanatoryjno-Prewencyjnym w Rabce. Na emeryturę przeszedł 5 V 
1975. Odzn. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. [ZKRPiBWP NS, W 734]

WIĘCEK JAN, ur. 24 V 1910, Słopnice, pow. limanowski, s. Adama i Anny Gieńczyk; 
st. strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jac im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1933 do służby wojskowej, którą zakończył 15 III 
1935. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 kckm 1 psp, po czym wyruszył na front w okolice Krynicy. 
Podczas walk w Brzuchowicach k. Lwowa dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XIII A Nürnberg (nr jeńca 23156), skąd po zwolnieniu 6 VI 1940 i przeniesieniu na status ro-
botnika cywilnego, wywieziono go do przymusowych prac rolnych w Regenesburgu. Tam też 
14 II 1941 otrzymał okolicznościowy urlop, celem odwiedzenia domu. Jednak z powodu ro-
dzinnych kłopotów nie powrócił już do niemieckiego gospodarza, przez co musiał się ukrywać 
do końca wojny. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w 1988 i spoczywa 
na cmentarzu w Słopnicach. [ZKRPiBWP NS, W 201/325]

WIJACKI MIECZYSŁAW TADEUSZ, ur. 25 IV 1915, Olszyny, pow. gorlicki, s. Włady-
sława i Ewy Słoty; strz., stolarz. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Począwszy od 1931 pracował w Kopalnictwie Naftowym w Krygu. Powołany 
w XI 1938 do służby wojskowej w 9 ks 1 psp, skąd w II 1939 przeniesiono go do pułkowego 
warsztatu samochodowego na stanowisko mechanika. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na 
front do Śnietnicy. Swój udział w wojnie zakończył pod Birczą, skąd po rozbiciu oddziału 
powrócił do domu. Tu ponownie zajmował się rolnictwem. 9 XI 1940 zawarł w Kobylance zw. 
małż. z Heleną Anna Klarą. W 1944 zatrudnił się w Kopalnictwie Naftowym. Stąd w VI 1954 
przeszedł do pracy, jako stolarz, w Zakładach Drzewnych w Gorlicach. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 15 I 1985 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPi-
BWP NS, W 209/304; ZKRPiBWP Koło Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 187; SGGorl., Lhip 241/46]
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WIJAS MICHAŁ, ur. 25 IV 1899, Nowy Sącz, s. Michała i Katarzyny Tyrchy; strz. We IX 
1939 ochotniczo wstąpił w szeregi 1 psp i został prawdopodobnie przydzielony do bw. Podczas 
walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Zimna Woda. Jego 
dalsze losy są nieznane. [APŚM NS, Księga chrztów, t. 10, s. 82/136]

WIKTOR JAN, ur. 26 IX 1912, Kamionka Mała, pow. nowosądecki, s. Michała i Marii 
Lelito; strz. rez. Służbę wojskową odbywał w latach 1934-1935 w 1 psp. Zmob. w VIII 1939  
i do 7 ks macierzystego pułku, z którą wyruszył na front. Podczas walk w Lasach Janow-
skich dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu III B Fürstenberg, skąd po zwolnieniu  
i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac rolnych  
w Radachowie. Wraz z innymi zatrudnionymi tam Polakami zbiegł, celem powrotu do domu. 
Ujęty podczas podróży w Poznaniu i wywieziony do obozu, z którego wydostał go Niemiec 
u którego pracował. Tu też odzyskał wiosną 1945 wolność, podczas sow. ofensywy. W czasie 
trwających wówczas walk, spłacił swój dług wdzięczności swojemu dotychczasowemu gospo-
darzowi, chroniąc go przed rozstrzelaniem z rąk żołnierzy Armii Czerwonej. Po powrocie do 
domu, wyjechał na Ziemie Odzyskane i osiadł w Wierzbnie k. Otmuchowa zasiedlając duże 
gospodarstwo. Wobec nacisków władz na tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
oddał otrzymaną ziemię i wyjechał do Nysy. Tu pracował w Zakładzie Urządzeń Przemysło-
wych wytwarzających m. in. kompletne cukrownie. Zm. 5 XII 1984 i spoczywa na cmentarzu  
w Nysie. [Relacja wnuka, Bogdana Potońca]

WIKTOR JULIAN, ur. 28 I 1908, Popardowa, pow. nowosądecki, s. Izydora i Kunegun-
dy Rumin, zam. Nawojowa, ż. Emilia; strz. rez., rolnik. Zmob. 30 VIII 1939 do 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Dostał się w nieznanych oko-
licznościach, do niewoli niem. Osadzony w którymś ze stalagów, skąd po zwolnieniu w 1941 
i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego został wywieziony do przymusowych prac rolnych.  
W czasie ich wykonywania za bliżej nieznane obecnie wykroczenie został aresztowany  
i umieszczony w KL Neuengamme. Przewieziony następnie 9 III 1944 do KL Mauthausen (nr 
obozowy 56359), gdzie 24 IV 1944 zm. [SGNS, Zg 244/47]

WIKTOROWSKI JÓZEF, ur. 1 V 1908, Wielopole, pow. nowosądecki i tam zam. pod 
nr 15, s. Franciszka i Agnieszki Morawy; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu 3 klas szkoły po-
wszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił 
w latach 1933-1934 w 1 psp. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”,  
z którą wyruszył na front pod Hutę. Dostał się w nieznanych okolicznościach, do niewoli niem. 
Umieszczony w którymś ze stalagów, skąd nadesłał pod koniec 1941 list, po czym wszelki ślad 
po nim się urwał. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu 24 VI 1961 został 
uznamy za zm. z dniem 9 V 1946. [SPNS, Ns 81/61]

WILCZYŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 10 VI 1911, Muszyna, s. Jana i Zofii Przybylskiej; strz.
We IX 1939 żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front w składzie kckm. Podczas walk pod Jawo-
rowem obsługiwał zamaskowany w grochowisku ckm. W tym też czasie nadleciały nieprzyjaciel-
skie samoloty, których celem były znajdujące się w pobliżu tabory. Podczas ich bombardowania 
został ciężko ranny odłamkiem w brzuch. Umieszczony w lwowskim szpitalu wojskowym przy ul. 
Łyczakowskiej, gdzie 29 IX zm. [SGM, A 156.46; tamże, Zg 34/46; Pismo PCK z dnia 7 XI 1940 L III - 6647]

WILK JAN, ur. 6 V 1905, Kolbuszowa Dolna, pow. kolbuszowski, s. Józefa i Agnieszki 
Wiktor; kpt., kapelan. Studia teologiczne ukończył w tarnowskim Seminarium Duchownym. 
Tam też 29 VI 1930 przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Leona Wałęgi i został wi-
kariuszem w Przeczycy. Następnie piastował ten urząd: w Gorlicach (1932-1933), Sękowej 
(1933-1936), w sądeckiej parafii św. Małgorzaty (1936-1939). Tu też został przydzielony do 
parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Nowym Sączu. Postanowieniem Kurii z 17 II 1939 objął 
probostwo w Bystrej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany prawdopodobnie do 55 b. asy-
stencyjnego, z którym wyruszył na front jako kapelan. Podczas działań wojennych przekroczył 
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w nieznanych okolicznościach granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, gdzie 
przez okres wojny był kapelanem. Po wojnie 10 VI 1945 powrócił do swojej parafii, gdzie pia-
stował przedwojenny urząd. Zm. 13 I 1974. [P1P, s. 114, ADT, Teczka akt osobistych]

WILK JAN, ur. 6 V 1916, Przyszowa, pow. limanowski, s. Łukasza i Marii Majki; strz., rol-
nik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pracował jako służący w dworach w Brzeznej, 
Męcinie oraz Trzetrzewinie. Powołany 1 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której 
wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk w Brzu-
chowicach k. Lwowa, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, 
skąd po 6-tygodniowym pobycie zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji zajmował 
się rolnictwem. W 1947 otrzymał połemkowskie gospodarstwo w Piorunce, gdzie osiadł. Na-
stępnie został robotnikiem w Zarządzie Miejskiej Zieleni Komisji Zdrojowej w Krynicy, skąd  
w 1973 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 13 XII 1994. [ZKRPiBWP NS, W 409/576]

WILK JAN JÓZEF, ur. 28 XII 1913, Dąbrówka Niemiecka k. Nowego Sącza, s. Jana  
i Marii Bogdańskiej; kpr. rez. Służbę wojskowa pełnił od III 1937 do 4 X 1938 w 1 psp. Zmob. 
w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Jego wojenna droga nie jest 
znana. 15 VIII 1942 zawarł zw. małż. z Marią Cieślą. Innych danych brak. [APŚM, Księga chrztów 
Dąbrówka Niemiecka, t. 4, s. 52/4] 

WILK TADEUSZ, ur. 28 IV 1924, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Alojzego i Pela-
gii Sławińskiej; strz., technik budowlany. Jako członek Związku Strzeleckiego został powołany  
w VIII 1939 do służby pomocniczej w 1 psp i skierowany do pilnowania sądeckich obiektów  
o znaczeniu strategicznym. Pełniąc służbę na posterunku umieszczonym przy przyczółku mo-
stu kolejowego na Helenie w godzinach rannych 6 IX 1939, otrzymał polecenie natychmia-
stowego zameldowania się w dowództwie, stacjonującym w miejskim ratuszu, gdzie czekał go 
rozkaz wymarszu do Grybowa. Jego wojenna droga biegła przez Przemyśl, Drohobycz, Stryj, 
Stanisławów (pełnił służbę wartowniczą przy obiektach kolejowych w dzielnicy Górki) po gra-
nicę węgierską. Po jej przekroczeniu został 20 IX internowany i osadzony w obozie Érsekujvár. 
Jako nieletni wraz z innymi nieletnimi został przeniesiony pod koniec 1939 do Garany. Stam-
tąd wiosną 1940 przy pomocy duchownego zbiegł i przez Jugosławię przedostał się do Francji. 
Tu wstąpił do polskiej 2 Dywizji Strzelców Pieszych, w szeregach której brał udział w woj-
nie francusko-niem. Po klęsce sojusznika przekroczył granicę szwajcarską i był internowany  
w obozie Dürrenroth. 18 lipca 1940 wspólnie uciekł wraz z Józefem Nosalem z obozu internowa-
nych w Dürrenroth z zamiarem przedostania się przez Włochy i Jugosławię do Palestyny. W Pa-
lestynie została sformowana nowa armia polska i wyżej wymienieni chcieli do tej armii wstąpić.  
22 lipca zostali oni w Zellbruck schwytani. Zostali oni poza tym odstawieni do obozu w Durrenroth, 
gdzie mieli tam odsiedzieć 15 dni srogiego aresztu. (z aktu oskarżenia Szwajcarskiego Trybunału 
Wojskowego). Po odbyciu kary obozie w Thum, a później Wetzikon, gdzie kontynuował naukę  
w Polskim Liceum Wojskowym. Po jego ukończeniu przeniesiony do obozu Pfäffikon, a na-
stępnie Brig i Aigle, skąd w X 1944 zbiegł i przez Alpy przeszedł do Francji, gdzie wstąpił do 
tamtejszej partyzantki. Skierowany do Paryża, skąd odkomenderowano go do Wielkiej Bry-
tanii. Tu przydzielony został do Dywizjonu Lotniczego RAF. Wraz z nim przebywał kolejno 
w Belgii, Holandii i Niemczech. Po zakończeniu służby powrócił do Anglii, by w II 1947 po 
demobilizacji, powrócić do kraju. Tu podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP Nowy Sącz 
(późn. ZNTK), skąd 31 X 1981 przeszedł na emeryturę. W 1948 zawarł zw. małż. Odzn.: Krzy-
żem Partyzanckim Republiki Francuskiej, francuskim „Croix de Guerre” i brytyjskim „1939-
-1945 War Medal” oraz odznaką „Zasłużony dla ZNTK”. Zm. 12 V 2000 i spoczywa na cmen-
tarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 226/765]

WILKOSZ LUDWIK, ur. w 1899; strz. rez., urzędnik w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. 
[SGGorlice, Co 39/47]
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WINDOK ADAM, strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas 
wrześniowych walk poległ w nieznanym miejscu i czasie. [P1P, s. 131] 

WINIARSKI ANDRZEJ, ur. 26 IX 1912, Nowy Sącz, s. Michała i Katarzyny Kulig, ż.; kpr. 
rez., rzemieślnik. Służbę wojskową rozpoczął 2 XI 1933 w 2 psp Sanok i kontynuował ją od 30 
III 1934 do 18 IX 1935 w 26 b. KOP „Żytyń”, podczas której ukończył Centralną Szkołę Podofi-
cerów KOP w Osowcu, po czym wrócił do k. administracyjnej. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył w Lasach Janowskich, skąd po 
rozbiciu oddziału 18 IX rozpoczął powrót do domu. W jego trakcie zatrzymany przez Niem-
ców i osadzony w obozie przejściowym Stryj, skąd miano go wywieźć do stalagu. Podczas 
transportu kolejowego zbiegł w okolicach Tarnowa, po czym powrócił do domu. [ZKRPiBWP 
NS, W 556]

WINIARSKI WŁODZIMIERZ, ur. 27 I 1902, Ostrów, pow. przemyski, s. Jana i Katarzy-
ny Szabagi, ż. Marta, 1 dziecko; kpt. służby stałej. W 1920 wstąpił ochotniczo do WP i walczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 80 pp. Po demobilizacji pozostał w wojsku. W latach 1925-
-1927 ukończył Oficerską Szkołę Piechoty dla Podoficerów w Bydgoszczy i awansował na ppor. 
Skierowany do 1 psp, z przydziałem do 1 k. 1 b. W 1929 awansował na por., a w I 11930 został 
z-cą oficera ds. materiałowych. Zaliczył także w 1933 7-miesięczny kurs dowódców plutonu 
art. piechoty w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu, po czym został d-cą plutonu art. pie-
choty w 1 psp. Brał udział w akcji przeciwpowodziowej w VII 1934. Udzielał się w seksji piłki 
nożnej WKS, której był przewodncizącym od 1935. 19 III 1936 awansował na kpt. We IX 1939 
d-ca 6 ks, na czele której wyruszył do miejsca koncentracji w Frycowej. Wobec nieprzyjaciel-
skiego zagrożenia zgodnie z rozkazem 3 IX przeszedł z wojskiem do Marcinkowic, skąd koleją 
udał się na front do Limanowej. Tu jego k. zamykała drogę oraz obsadzała wzgórze Piekiełko 
nad Tymbarkiem. W wyniku niepomyślnego rozwoju wydarzeń wycofał się do Nowego Sącza, 
który opuścił 5 IX wycofując się dalej na wschód. Po rozbiciu własnych wojsk w Lasach Janow-
skich dostał się 19 IX pod Rzęsną do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim więzieniu, 
skąd po interwencji, przeniesiono go do obozu przejściowego znajdującego się w byłych ko-
szarach wojskowych. Tu 23 IX na zbiórce oznajmiono im, że będą maszerować do podobnego 
obozu w Jarosławiu. Lecz do tego nie doszło, bowiem nadszedł nowy rozkaz zezwalający ofi-
cerom na powrót do domu. Po zwolnieniu z niewoli pierwszy odcinek drogi do Nowego Sącza 
przebył samochodem, za sprawą podróżującego do Gorlic jakiegoś niemieckiego oficera. Na-
stępnie pieszo doszedł do Szymbarku, gdzie po otrzymaniu cywilnego ubrania, dalszą drogę 
pokonał rowerem wypożyczonym w tamtejszym dworze. Pod koniec XI 1939 na niemieckie 
wezwanie udał się do kina „Sokół”, celem jak to określono, omówienia zadań czekających ich  
w przyszłości. Podczas zebrania wszyscy oficerowie zostali aresztowani i wywiezieni do Rzeszy.
Przebywał w oflagach: II B Arnswalde, Bremen, VIII B Silberberg, II D Gross Born. Po zakoń-
czeniu wojny powrócił w VI 1945 do Nowego Sącza. Wstąpił do LWP i zostałszefem Referatu 
Ewidencji Okręgu Wojskowego Kraków, tam awansowany na mjr. Był kierownikiem Sekcji 
Organizacji, a od V 1946 pracował w Wojewódzkim Urzędzie WFiPW. Ponownie przeniesiony 
w II 1948 tym razem do Bydgoszczy na stanowisko komendanta wojewódzkiego organizacji 
„Służba Polsce”. W 1950 w randze ppłk. został usunięty z wojska i przeszedł w stan spoczyn-
ku. Zm. 23 VII 1978 w Bydgoszczy i spoczywa na miejscowym cmentarzu. Odzn. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, brązowym „Medalem za Długoletnią Służbę”, „Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921” i „Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”, a po II wojnie 
światowej „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. [P1P, s. 114  
i 122; W Winiarski, Historia jednego miesiąca, „Dunajec”; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1923-1939 
(w przygotowaniu); baza danych straty.pl podaje również oflagi X A i X C]

WINTER STANISŁAW MACIEJ, ur. 9 II 1908, Nowy Sącz, s. Edwarda i Wandy Hanel; 
por., urzędnik. Po zdaniu matury w II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 
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w 1927, rozpoczął studia prawnicze na UJ, które jednak z nieznanych powodów po 2 latach 
przerwał. W latach 1929-1930 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie, 
po czym odbył praktykę w 1 psp. Po zwolnieniu do rez. podjął pracę w urzędzie skarbowym 
w Nowym Sączu, a następnie w Limanowej. Zmob. 30 V 1939 do bON „Limanowa”, walczył  
w stopniu ppor. ze swoim batalionem, a następnie w składzie b. KOP „Żytyń”. Swój szlak bo-
jowy zakończył pod Sądową Wisznią, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do Nowego Sącza, 
gdzie ukrywał się do 30 X. Od 1 XI powrócił do urzędu skarbowego w Limanowej, jednak 
wobec poszukiwania jego osoby przez gestapo, 20 XI 1939 wspólnie z płk Filipowiczem 
i NN porucznikiem udał się do swojego brata Zdzisława, pełniącego funkcję zawiadowcy sta-
cji w Piwnicznej, który całą tę trójkę przeprowadził do Starej Lubowli. Stąd dotarli do punk-
tu PCK w Koszycach, gdzie otrzymali bilety do Budapesztu. We Francji zjawił się w I 1940  
i tam objął funkcję adiutanta d-cy 2 b. Szkoły Podchorążych w Coëtquidan. Po ewakuacji do 
Wielkiej Brytanii w VI 1940 służył w 5 k. 2 b. 2 Brygady Strzelców, a następnie w 4 Brygadzie 
Kadrowej Strzelców i 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Otrzymał awans na por. ze 
starszeństwem 20 III 1941. Zgłosił się do służby w kraju, po czym przeszedł przeszkolenie  
z zakresu dywersji na kursach cichociemnych i został zaprzysiężony 19 I 1942 w Oddziale VI 
Naczelnego Wodza. W nocy 1 na 2 IX 1942 został przerzucony do kraju w ramach akcji „Chic-
kenpox”, samolotem Halifax z 138 dywizjonu stacjonującego na lotnisku Tempsford, wraz  
z 5 innych cichociemnych do kraju. Pod pseud. „Stanley” skakał na placówkę „Igła”, 18 km od 
Warszawy, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Po zameldowaniu się w Komendzie Głównej AK  
i aklimatyzacji, został skierowany do Okręgu Nowogródek AK, wchodzącego w skład inspektora-
tu Baranowicze. W konspiracji używał także innych pseud. „Chorąży”, „Biały”, „Stiopka”, „Rudy”. 
W I 1943 objął funkcję komendanta Obwodu Nieśwież AK, a 1 V 1944 został d-cą 3 b. 78 pp 
AK. Po wejściu na tamte tereny wojsk sow., 2 k. z jego oddziałów zostały otoczone i rozbrojone  
27 VI 1944. Żołnierze zostali puszczeni wolno, jednak już 30 VI część oddziału została ponownie 
otoczona i tym razem wywieziona do łagru w Szuji. Wraz z podkomendnymi został następ-
nie przewieziony do Białegostoku i wcielony do 9 Drezdeńskiej DP ludowego WP, gdzie służył  
w stopniu kpt. jako d-ca 3 k. 26 pp. 6 IV 1945 został aresztowany przez Główny Zarząd Informa-
cji pod zarzutem planowanej dezercji. 7 V 1945 roku Wojskowy Sąd 2 Armii Wojska Polskiego 
skazał go na karę śmierci. Wyrok został wykonany 28 VI 1945 w ruinach pruskiego zamku w Po-
znaniu przez funkcjonariuszy NKWD. Odzn. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari oraz srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami. [Józef Bieniek, Cichociemni, Nowy Sącz, wrzesień 2000, s. 36-39]

WISŁOCKI ADAM, ur. 19 X 1908, Gorlice, s. Marcina i Julii Lewińskiej; kpr. rez., mistrz 
stolarski. Po zdobyciu wykształcenia podstawowego, uczęszczał do szkoły zawodowej, gdzie 
zdobył zawód stolarza. W 1927 podjął pracę w stolarni Franciszka Gubały w Gorlicach. Po-
wołany 10 III 1931 do służby wojskowej w 6 psp, gdzie ukończył szkołę podoficerską. Do rez. 
przeszedł 15 IX 1932, po czym pracował w dawnym zakładzie. W 1935 założył do spółki wła-
sną pracownię stolarską. Wcielony w V 1939 do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. 
Zmob. 15 VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”, z którą wyruszył na front do Koniecznej, gdzie 
brał udział w pierwszym natarciu na okopy niem. Swój udział w wojnie zakończył w Sądowej 
Wiszni, skąd po rozbiciu oddziału, powrócił do domu 17 IX. W latach okupacji pracował we 
własnym zakładzie. Po jego likwidacji w 1945 usamodzielnił się. 19 X 1950 wstąpił do spół-
dzielni, gdzie był mistrzem stolarskim. Przez 25 lat był przewodniczącym Rady Spółdzielni,  
a przez 8 lat przewodniczącym Związków Zawodowych. Odzn. odznaką „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Rzeszowskiego”. Zm. 14 III 1989 i spoczywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP 
NS, W 488/242; ZKRPiBWP, Koło Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 214]

WIŚNIEWSKI ANTONI, ur. 24 II 1902, Muszyna, s. Stanisława i Marii Stachowskiej, 
zam. w Muszynie, ul. Ogrodowa 559; strz., robotnik. Przed wojną pracował w PKP. Zmob.  
w VIII 1939 do 3 k. „Muszyna” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na front pod Hutę. 
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Dostał się do niewoli niem. 19 IX w Niżniowie. Przebywał w stalagu V C Wildberg (nr jeńca 
26763), stalagu V A Ludwigsburg, z którego 22 V 1940 przybył do stalagu XIII A Nürnberg, 
skąd prawdopodobnie został zwolniony. Po powrocie do domu podjął pracę w muszyńskim 
tartaku, którą kontynuował również w okresie powojennym. Innych danych brak. [APNS, StPNS 
84; baza danych straty.pl podaje przydział do 6 Dywizjonu Taborów w Jaworowie, który wszedł jako Dowództwo Gru-
py Marszowej Służb Nr 609 i Kolumna Taborowa Parokonna Nr 613 do składu mob. 11 Karpackiej DP]

WIŚNIEWSKI ANTONI, ur. 15 I 1914 Muszyna, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii To-
karczyk; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na budowach. Po-
wołany 24 III 1937 do służby w 1 psp, którą pełnił do X 1938. Ukończył szkołę podoficerską. 
Zmob. z końcem VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do ktab, po czym w zasa-
dzie dowoziłem amunicję, żywność i odzież dla wojsk. Podczas walk w Lasach Janowskich do-
stał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, skąd zbiegł i powrócił do 
domu. W okresie okupacji i po zakończeniu wojny pracował w muszyńskim tartaku, po czym 
w 1977 przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 21 I 1995 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. 
[ZKRPiBWP NS, W 522/575]

WIŚNIEWSKI JÓZEF, ur. 22 II 1906, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Teresy 
Smokowskiej; plut. rez., kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 22 III 1928 do służby wojskowej w 3 ks 3 psp Biel-
sko, w jej trakcie ukończył szkołę podoficerską. Zwolniony do rez. 22 IX 1929. Od 1938 pra-
cował w Zarządzie Miejskim Muszyna jako inkasent. Zawezwany w II 1939 na 4-tygodniowe 
ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Zmob. 26 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk w Lasach Janowskich dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd zbiegł i powrócił do domu. 
Podczas okupacji pracował ponownie w Zarządzie Miejskim. Po wojnie był zatrudniony  
w GS „SCh”, skąd w 1971 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Zm. 24 VI 1991 i spoczywa na cmentarzu w Muszynie. [ZKRPiBWP NS, W 491/430; tamże, 
Koło Muszyna; SGMuszyna, Zg 8/50; Świadek Józefa Buczka]

WIŚNIEWSKI, imię nieznane, elew. Uczeń gry na puzonie w orkiestrze 1 psp. Odesła-
ny 4 IX 1939 wraz z innymi małoletnimi żołnierzami do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stąd na 
rozkaz przełożonych rozpoczął marszu ku granicy węgierskiej. W jego trakcie dostał się 18 IX  
w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie Podwołoczyska. Innych danych brak. [KLc]

WITECKI WŁADYSŁAW, ur. 5 V 1914, Budapeszt, s. Tomasza i Antoniny Wardęgi; st. 
strz. rez., ślusarz. Do kraju powrócił wraz z rodzicami w 1921 i tu uczęszczał do szkoły. Po-
wołany 23 III 1937 do służby wojskowej w kckm 1 psp, skąd skierowano go na półroczny kurs 
celowniczych ckm. Do rez. przeszedł 11 IX 1938. Zmob. w VIII 1939 do kckm, po czym wy-
ruszył na front. Podczas walk został 11 IX 1939 awansowany do stopnia st. strz. Niebawem też 
dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po 3 tygodniach 
pobytu zbiegł. Zatrzymany w drodze powrotnej przez niemiecki patrol w Gorlicach i osadzony 
w obozie przejściowym Kraków, skąd ponownie zbiegł i powrócił do domu. Zabrany w II 1940 
jako zakładnik i wywieziony do obozu pod Wiedniem. Do kraju powrócił w 1945, po czym 
zawarł zw. małż. Tu podjął pracę w Warsztatach Głównych PKP Nowy Sącz (późn. ZNTK), 
skąd 31 III 1974 odszedł na emeryturę. Zm. 1 X 1989 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 568/379]

WITEK FRANCISZEK, ur. ok. 1907, Siołkowa, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żoł-
nierz 1 psp, z którym wyruszył na front. Przekroczył granicę węgierską. Internowany, skąd 
pisał do 1942, po czym korespondencja się urwała. [SPGrybów, C 12/43]

WITEK JÓZEF, ur. 21 II 1910, Stara Wieś, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Marii Obrzud,  
ż. Maria Zaitz; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933 w 1 psp. Zmob.  
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26 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Jednak dal-
szy jego żołnierski szlak jest nieznany. W 1942 wstąpił do BCh. Za wiedzą przełożonych podpisał 
w 1943 volkslistę, bowiem ukrywał w swoim domu więźnia zbiegłego z KL Auschwitz. Współ-
pracował również z partyzantką. Po zakończeniu wojny w 1946 stanął przed polskim sądem, 
oskarżony o zdradę narodu polskiego. Pomimo zaświadczeń żyjących członków dowództwa BCh  
o celowym przejściu na stronę niemiecką, został skazany na bezterminową przymusową pracę 
w obozie pracy Jaworzno. Po opuszczeniu więzienia zamieszkał we Florynce. Zm. 28 VIII 1986  
i spoczywa na cmentarzu we Florynce. [SGNS, Kps 12/49; tamże, IIKo 42/49; SPGorlice, Ns 5/88]

WITEK JÓZEF, ur. 28 II 1917, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. Naściszowskiej 126,  
s. Pawła i Katarzyny Mółka; strz. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w trakcie 
której wybuchła wojna. Podczas działań wojennych przekroczył granicę węgierską. Jego droga 
wojenna jest nieznana. Poległ 8 VIII 1944 w okolicy Caen, podczas walk wzdłuż drogi Ca-
en–Falaise we Francji, jako st. strz. w 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej 1 DPanc. Pochowany 
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Grainville-Langanniere, gr. I-H-8. [APŚM, Księga chrztów,  
t. 11, s. 393/93; SGNS, Zg 127/47; Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie w latach 
1939-1946, Londyn 1952, s. 78]

WITOWSKI JAKUB, ur. w 1911, zam. Nowy Sącz; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, 
z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się z przestrzelonym udem do niewoli niem. 
Umieszczony w szpitalu polowym nr 12 Jarosław, skąd następnie przekazano go do dalszego 
leczenia w szpitalu powszechnym. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jarosław, poz. 2476]

WITOWSKI JAN, ur. 30 VIII 1891, Kobyle-Gródek, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii 
Płachta; mjr służby czynnej. Pobierał nauki w c. k. Gimnazjum I w Nowym Sączu i c. k. Semi-
narium Nauczycielskim Męskim w Starym Sączu, które zakończył maturą w 1913. Powołany 
do armii austriackiej po wybuchu I wojny światowej, trafił w IV 1915 do 20 pp. Na froncie 
włoskim w VIII 1917 dostał się do niewoli, tam w III 1918 zgłosił się do WP organizowanego 
we Włoszech, które przerzucono do Francji. W IV 1919 z armią gen. Hallera powrócił do 
kraju. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Awansował na kpt. w VI 1921 i skierowano 
go do 52 pp w Złoczowie. Począwszy od 1933 kwatermistrz w 1 psp. Z chwilą wybuchu wojny 
przeniesiony na taką samą funkcję do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Od 15 IX dowodził obroną 
odcinka nad Dniestrem w Niżniowie. Stąd wraz z wojskiem przeszedł 19 IX do Rumunii. Od  
II 1941 w oflagu VI E Dorsten, a od II 1942 do końca wojny w oflagu VI B Dössel. Po zakończe-
niu wojny powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie. Zm. 3 VII 1963 i został pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim. Odzn. Krzyżem Walecznych – trzykrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi, 
„Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921” i „Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Nie-
podległości”. [P1P, s. 40, 116; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1923-1939 (w przygotowaniu)]

WITOWSKI JÓZEF, strz., pochodzący z Krynicy. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Jego dalsze losy są nieznane. [S. Csori-
ch, Kierunek..., „Krynickie Zdroje” nr 9 z 1999, s. 4]

WITOWSKI MIECZYSŁAW, strz. Zmob. 15 VIII 1939 do 8 ks 1 psp i wysłany do Wyso-
wej, gdzie budował umocnienia polowe. Po rozpoczęciu działań wojennych brał udział w wal-
kach obronnych. Świadek zranienia Jana Jarzębiaka pod Birczą. Po wojnie wyjechał na Ziemie 
Zachodnie, do Oleśnicy. [Świadek Jana Jarzębiaka]

WITOWSKI TADEUSZ, s. Michała i Heleny Szulisław, zam. Muszyna Zazamcze 569; 
strz.(?). We IX 1939 prawdopodobnie żołnierz 3 k. „Krynica bON „Nowy Sącz”. Podczas 
działań wojennych poległ w nieznanym czasie i miejscu. Wspomniany przez Józefa Leśniaka. 
[SGMuszyna, Ur 10/44; Kmietowicz, Muszyna, s. 197]

WITOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 6 II 1908, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. Piłsudskiego 8,  
s. Józefa i Anny Nędza, ż., 1 dziecko; kpr. rez., odlewnik-formierz. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej terminował w zawodzie odlewnika, uczęszczając jednocześnie do szkoły zawodo-
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wej. Powołany 3 III 1930 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, którą ukończył 15 IX 1931. 
Powołany w V 1939 do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Przekroczył granicę 
węgierską i został internowany. Wywieziony w 1941 przez Niemców do stalagu XII A Lim-
burg, gdzie ciężko zachorował. Wobec orzeczenia komisji lekarskiej o jego nieprzydatności 
do dalszych prac, powrócił do domu. Tu przez 18 miesięcy poddawany był dalszemu leczeniu. 
Po zakończeniu okupacji pracował w ZNTK Nowy Sącz, skąd w 1968 przeszedł na emeryturę. 
Odzn. odznakami: „Przodujący Kolejarz” i „Przodownikom Pracy”. Zm. 29 VII 1984 i spoczy-
wa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 12. [ZKRPiBWP NS, W 464/242]

WŁOCH LUDWIK, ur. 8 IX 1910, Kowalowy, pow. jasielski, s. Józefa i Katarzyny Koto-
wicz; st. strz. rez., kierowca. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął w wieku 16 lat kurs 
szoferski w Rzeszowie. Po jego ukończeniu wyjechał do Krynicy, gdzie pracował dorywczo 
w Zakładzie Zdrojowym. Powołany 4 IV 1932 do służby wojskowej w 1 kckm 6 psp Sambor, 
którą zakończył 16 IX 1933. Po przejściu do rez. ponownie pracował w Zakładzie Zdrojowym. 
Powołany pod koniec IV 1939 do ON, gdzie od 1 V-14 V 1939 odbywał ćwiczenia wojskowe na 
obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy 
Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk w Sądowej Wiszni ciężko ranny  
w kręgosłup, dostał się 16 IX do niewoli niem. Umieszczony w przemyskim szpitalu, skąd po 
krótkotrwałym pobycie, został zwolniony do domu. W okresie okupacji pracował we wspo-
mnianym już Zakładzie Zdrojowym jako kierowca i hydraulik. Aresztowany w 1940 razem  
z żoną przez gestapo w Krynicy, pod zarzutem posiadania broni i osadzony w muszyńskim 
więzieniu. Wobec braku dowodów ich winy niebawem odzyskał wolność. Po zakończeniu 
wojny wyjechał do Witkowa, pow. wałbrzyski, gdzie był kierowcą OSP. W 1959 przybył do 
Nowego Sącza i tu pracował w swoim zawodzie w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Zm. 
6 VIII 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 267/567; 
Książeczka wojskowa nr 0492552; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 211]

WŁODARCZYK KAZIMIERZ, ur. 7 I 1913, Stara Wieś, pow. limanowski i tam zam., 
s. Antoniego i Katarzyny; strz. rez. We IX 1939 żołnierz 2 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. 
Innych danych brak. [ZKRPiBWP Koło Limanowa, wykaz członków, Świadek Michała Florka]

WŁODARZ JAN, ur. 12 X 1911, Wojnarowa, pow. nowosądecki i tam zam., s. Andrzeja 
i Anny Nowak, ż. Maria; strz. rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na 
front. Podczas walk widziany ostatni raz pod Lwowem, po czym zaginął. [SGGrybów, Zg 26/47; 
„Dziennik Urzędowy” nr 11 z 15 X 1947, poz. 1594/47]

WŁOSIŃSKI PIOTR, zam. Kamionka Mała, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żoł-
nierz 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Durbasa]

WNĘK EDWARD, plut. służby stałej. Ukończył kurs eksternistyczny z zakresu 6 klas 
gimnazjum 9 VI 1938 w Nowym Sączu. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front. Niemniej 
jego wojenne losy są nieznane.

WNĘK FRANCISZEK, ur. 10 VI 1923, Muszyna, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Zofii
Rychło.; strz., pilarz. Począwszy od 1939 był członkiem WFiPW. W lecie 1939 zdobył II sto-
pień przeszkolenia wojskowego na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. Zmob. do 1 psp  
i skierowany do wzmocnienia posterunku Straży Granicznej w Muszynie, gdzie był łącznikiem 
pomiędzy placówkami granicznymi w Leluchowie, Miliku i Muszynie. Podczas służby na gó-
rze Zimne nad Leluchowem, nastąpił na nią atak nieprzyjaciela. Wobec jej zajęcia, przeszedł 
przez tzw. Garby Wapienne i Rusinów do Muszyny, a stamtąd do Krynicy, gdzie wcielono go 
do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” i skierowano na Hutę. Podczas walk brał udział w obronie 
Lwowa, gdzie dostał się do niewoli sow. na ulicy Grunwaldzkiej. Wobec młodego wieku pusz-
czony wolno, po czym rozpoczął powrót do domu. Zatrzymany przez Niemców w Gródku 
Jagiellońskim i umieszczony w tamtejszym obozie przejściowym, skąd miał być wywieziony 
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do stalagu. Podczas transportu kolejowego jeńców do miejsca przeznaczenia, zbiegł pod Tar-
nowem i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, Wn 42]

WOJAKIEWICZ, imię nieznane, st. strz. We IX 1939 żołnierz w 2 kckm 1 psp, z którą 
wyruszył na front. Jego dalsze dzieje są nieznane. [Relacja Adama Majochy]

WOJCIARZYK SEBASTIAN, zam. Lubomierz, pow. limanowski; strz. rez., rolnik. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Ranny w głowę, dostał 
się zapewne pod Lwowem do niewoli sow. Osadzony w obozie, skąd po zwolnieniu w 1941 
wstąpił do powstającej Armii Polskiej gen. Andersa, z którą przeszedł do Iraku. Brał udział  
w walkach o Monte Cassino, w czasie których został ranny w bok. Po wyleczeniu powrócił 
10 XII 1946 do kraju. 6 dni później został postrzelony przez nieznanego osobnika w polskim 
mundurze wojskowym. Umieszczony w szpitalu, gdzie przebywał przez 4 miesiące. Odzn.: 
„Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino”, „The Italy Star”, „1939-1945 Star”. [APNS, STNS 221]

WOJCIECHOWSKI WOJCIECH, sierż. rez. Z chwilą wybuchu wojny ochotniczo wstą-
pił do 1 psp, z przydziałem do bw. Innych danych brak. [Relacja Józefa Leśniaka]

WOJCIESZAK LUDWIK, ur. 29 VIII 1904, Słopnice, pow. limanowski, s. Józefa i Marii 
Banach; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. W 1936 zawarł zw. małż. Powołany w VI 1939 do ON i skierowany 
do 1 psp na przeszkolenie z zakresu obrony przeciwlotniczej. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON 
„Limanowa”, z którą wyruszył na front w kierunku Szczawnicy. Podczas walk o Krosno, wraz 
z całą drużyną dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Jasło, a później 
w stalagu XXI A Schildberg. Tam podczas pracy w kamieniołomie poważnie zachorował, po 
czym powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 19 XI 1983 w wyniku pożaru 
spalił się mu dom wraz z całym dobytkiem. Zm. 1 V 1993 i spoczywa na cmentarzu w Słopni-
cach. [ZKRPiBWP NS, W 649/567]

WOJCIESZAK WOJCIECH, ur. 15 IV 1900, Słopnice Szlacheckie, pow. limanow-
ski i tam zam. pod nr 37; kpr. rez., rolnik. Powołany w wieku 18 lat do służby wojskowej  
w 32 austriackim pp obrony krajowej i po przeszkoleniu wysłany na front włoski. Po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę pozostał w wojsku, biorąc udział w wojnie polsko-ukraińskiej, 
a później polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł w 1922. Po powrocie do domu ukończył 
2-letnią szkołę rolniczą w Łososinie Górnej, a następnie w 1936 Wiejski Uniwersytet Orka-
nowy w Gaci Przeworskiej. Był założycielem Koła Młodzieży „Wici” oraz kółka rolniczego  
z działającym przy nim sklepem w Słopnicach. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Limano-
wa”, z którą wyruszył na front w kierunku Tylmanowej, jako d-ca drużyny. Po zakończeniu 
walk wrócił do swojej miejscowości, gdzie związał się z podziemiem używając pseud. „Brona”.  
W 1942 współorganizował placówkę AK Słopnice (krypt. „Kuźnia”), której był następnie ko-
mendantem. Brał udział w licznych akcjach przeciwko Niemcom, w tym również w potyczce  
z Wehrmachtem w Kamienicy. [K. Szczecina; Ocalić od zapomnienia; Świadek Stanisława Pierzchały]

WOJNA RYSZARD, poch. z Zakopanego; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z któ-
rym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Brzuchowicach k. Lwowa do niewoli niem. 
Innych danych brak. [Relacja Witolda Barthmana]

WOJNAROWSKI MARCELI, ur. 16 IX 1899, Stary Sącz, tam zam. ul. Węgierska 803, 
pow. nowosądecki, s. Ignacego i Bolesławy Platy; strz. rez., szewc. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej uczył się szewstwa u prywatnego rzemieślnika. Powołany w 1920 do służby woj-
skowej w 1 psp, w czasie której brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rez. przeszedł 
w 1922, a w 1924 zawarł zw. małż. z Teklą Fistrz. Jako mistrz szewski uczył nowych adeptów 
sztuki zawodu. Zmob. 24 VIII 1939 do kwart 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk 
dostał się 18 IX pod Lwowem do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 
5439), zwolniony 19 IX 1940 do prac przymusowych w powiecie Iserlohn. Tam zachorował, 
po czym zm. 26 VI 1942. [ZKRPiBWP NS 37/318]
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WOJNAROWSKI ROMAN, ur. 1 VIII 1907, Brzeziny, pow. dębicki, s. Jana Kantego  
i Aleksandry Andreasik; ppor. rez., księgowy. Absolwent gimnazjum w Dębicy z 1928. Służbę 
wojskowa pełnił w latach 1928-1929 w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty nr 5 Kraków. Po 
wojnie studiował ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie. Jako jej absolwent wy-
kładał przedmioty zawodowe w Gimnazjum i Liceum Handlowym w Nowym Sączu. Zmob. 
20 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Krzyżówkę, jako adiutant d-cy 3 b. 
Swój udział w wojnie zakończył w Borkowie Dominikańskim k. Lwowa. Po powrocie do domu 
rozpoczął ponownie pracę w szkolnictwie. Zaprzysiężony w 1941 w Krakowie do ZWZ, przez 
Jana Witaszka pseud. „Drąg”, gdzie służył pod pseud. „Strzemię”. W VI 1942 gestapo aresz-
towało całą jego klasę w nowosądeckiej Szkole Handlowej, pod zarzutem kolportażu prasy 
podziemnej i przynależności do podziemia. Uprzedzony o niebezpieczeństwie, przeniósł się 
do Brzezin, gdzie wraz z bratem, kontynuował swoją działalność. Wiosną 1943 przeniósł się 
do Wielopola Skrzyńskiego, gdzie za wiedzą podziemia objął stanowisko wójta. Zagrożony 
aresztowaniem powrócił potajemnie do Nowego Sącza, pełniąc funkcję oficera szkoleniowego, 
a także do specjalnych zadań w Komendzie Obwodu BCh. W II 1945 ujawnił się. Zatrudnił 
się w spółdzielni w Tymbarku, a następnie w Nowym Sączu jako kierownik Banku Gospo-
darczego Spółdzielni oddział Nowy Sącz, który później przejął nazwę Banku Rolnego. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Par-
tyzanckim, a także „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, „Za udział w wojnie obronnej 
1939” oraz odznakami: „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, „Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej” 
Złotą Tarczą Herbową Nowego Sącza. Zm. 29 X 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym 
w Nowym Sączu, kw. 54. [ZKRPiBWP NS, W 299/185; P1P, s. 115]

WOJSŁAW FRANCISZEK, ur. 11 VIII 1914, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Michała 
i Elżbiety; kan., robotnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany 3 IV 1937 do służby wojskowej w 1 psp, skąd po  
6 miesiącach przeniesiono go do 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 1 III 1939. Zmob.  
23 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 9 IX w rejonie Kro-
sna do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, gdzie przebywał do 1 IV 
1945, po czym w VI powrócił do kraju. Tu został pracownikiem Warsztatów Głównych PKP 
(późn. ZNTK Nowy Sącz), skąd w 1974 przeszedł na emeryturę. Zm. 25 VI 1992 i spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 626/488]

WOJTAROWICZ KAROL, ur. 14 IX 1912, Korzenna, pow. nowosądecki, s. Mikołaja 
i Marii Głąb; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1933 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą 
zakończył we IX 1934. 26 X 1938 zawarł zw. małż. z Weroniką Olech. Zmob. 28 VIII 1939 do 
macierzystej k., z którą wyruszył na front do Krzyżówki k. Krynicy. Podczas walk w okolicach 
Grybowa został 6 IX ranny w rękę. Odesłany do szpitala we Lwowie, a później Stryju, gdzie 
wraz z personelem dostał się do niewoli niem. Po opuszczeniu lecznicy 20 X 1939, wieźli nas  
4 dni i 4 noce do Niemiec po 60 żołnierzy w jednym wagonie. Po dojechaniu na miejsce władowa-
no nas do namiotów otoczonych kolczastym drutem z elektryką, po czym stawaliśmy przed ko-
misją niemiecką. Było to nad granicą francuską. Podczas pobytu w obozie zachorował, po czym 
przeniesiono go do stalagu XX A Thorn, skąd 20 X 1941 odesłano go do domu. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Zm. 17 XI 1977 i spoczywa na cmentarzu w Korzennej. [ZKRPiBWP NS, 
W 38/235; Książeczka wojskowa nr 0759147]

WOJTAS JAN, ur. 22 II 1913, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Józefa i Katarzyny Kosiek; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomaga-
jąc w gospodarstwie. Powołany 12 III 1937 do służby wojskowej w 2 ks 2 psp Sanok, skąd po  
9 miesiącach przeniesiono go do 1 ks 17 b. KOP „Dawidgródek”. Do rez. przeszedł 20 III 1939. 
Zmob. 16 VIII 1939 do 1 ks 1 psp, z którą wyruszył na front pod Krynicę. Swój udział w wojnie 
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zakończył pod Krosnem, gdzie po rozbiciu oddziału, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym, skąd po krótkotrwałym pobycie zbiegł i powrócił do domu. Tu w 1940 
zawarł zw. małż., z którego miał 5 dzieci. Zaprzysiężony 12 IX 1942 przez Wojciecha Dęb-
skiego pseud. „Bicz” w szeregi BCh, gdzie pod pseud. „Głowacz” szkolił żołnierzy. Brał udział  
w rozbrojeniu oddziału niemieckiego w Łukowicy. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. 1 I 1993 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP NS, W 315/552]

WOJTAS JÓZEF, ur. 6 III 1901, Maszkowice, pow. nowosądecki, s. Macieja i Marii Kozy; 
strz. rez., rolnik. Wychowywał się u starszego brata, ponieważ rodzice byli w podeszłym wie-
ku, jego edukację przerwał wybuch I wojny. Powołany w 1919 do WP i skierowany na front 
ukraiński. Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której został ranny  
w prawe ramię pod Białymstokiem. Umieszczony w szpitalu, po opuszczeniu którego powró-
cił do domu. W latach 1922-1923 pełnił służbę wojskową w 1 psp. W 1926 zawarł zw. małż.,  
a w 1929 odbył 6-tygodniowe ćwiczenia rez. W 1937 brał udział w strajkach chłopskich. Zmob. 
3 IX 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do bw, z którym rozpoczął swój wrześnio-
wy szlak. Podczas walk w Krakowcu k. Lwowa, dostał się 18 IX do niewoli niem. Osadzo-
ny w obozie przejściowym Kraków (koszary byłego 8 puł), gdzie wybuchła epidemia tyfusu.  
Z tej też przyczyny zwolniono pospiesznie część jeńców do domu w tym i jego. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 16 V 1989  
i spoczywa na cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, W 316/371; Świadek Jana Hajduka i Jana Kuzaka]

WOJTAS JÓZEF, ur. 22 I 1906, Dąbrówka Polskia, pow. nowosądecki, s. Błażeja i Ka-
tarzyny Zielińskiej; strz. rez., stolarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował na-
ukę w szkole zawodowej, ucząc się stolarstwa. Powołany 1 II 1929 do służby wojskowej  
w 6 pal Kraków, którą zakończył 30 IX 1930. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przydzielony do 
ktab jako magazynier. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow.  
W drodze wymiany jeńców przekazany w XI 1939 Niemcom. Osadzony w stalagu (nr jeniec-
ki 12369), gdzie poważnie zachorował. Umieszczony 23 IX 1942 w szpitalu, który opuścił  
15 XI 1942, po czym miesiąc później powrócił do domu. W 1943 rozpoczął pracę jako stolarz 
w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d. Warsztatach Głównych PKP), którą kontynu-
ował w okresie powojennym w ZNTK Nowy Sącz, skąd w 1963 przeszedł na rentę inwalidz-
ką. Zm. 2 XI 1975 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS,  
W 217/165; Książeczka wojskowa nr A 118870]

WOJTAS MICHAŁ, ur. 18 IX 1902, Baligród, pow. leski, s. Wojciecha i Marii Leśniak, 
zam. Muszyna ul. Ogrodowa 17, ż.; strz. rez., robotnik. Zmob. w VIII 1939 do 3 k. „Krynica” 
bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk pod Birczą, wyruszył 
wraz z 10 innymi żołnierzami na patrol. W jego trakcie niespodziewanie weszli na stanowiska 
niemieckie. Wywiązała się walka podczas której, został ranny w brzuch i klatkę piersiową. 
Pozostawiony bez pomocy zm. z upływu krwi. [SGMuszyna. Zg 8/50]

WOJTAS STANISŁAW, ur. 22 I 1902, Szalowa, pow. gorlicki, s. Szczepana; strz. rez., rol-
nik, cieśla. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Służbę wojskową odbywał w latach 1923-1925. Po przejściu do rez. pracował 
jako rolnik, a także cieśla. 4 lata później zawarł zw. małż. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gor-
lice”, z którym wyruszył na front. Powrócił do poprzednio wykonywanych zajęć. W 1948 na 
zebraniu gromadzkim wybrano go biegłym sądowym, którą to funkcję pełnił do końca życia. 
[SPGorlice, Teczki osobowe ławników]

WOJTAS STANISŁAW, ur. 5 V 1909, Stara Wieś, pow. limanowski, s. Jakuba i Katarzyny 
Jasicy; strz. rez., hydraulik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Począwszy od 1925 pracował jako pracownik leśny, a 2 lata póź-
niej zatrudnił się w zakopiańskim kamieniołomie. Powołany 5 X 1932 do służby wojskowej, 
którą zakończył 7 X 1934. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, 
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po czym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się w Józefowie do niewoli niem. 
Osadzony w stalagu VI A Hemer (nr jeńca 2046), a następnie w stalagu VI D Dortmund, skąd 
po zwolnieniu 24 X 1940 i uzyskaniu statusu robotnika cywilnego przekazano go do dyspo-
zycji Arbeitsamtu w Münster. Do kraju powrócił w 1946. Tu rozpoczął pracę w Zakładach 
Przetwórstwa Owocowego w Tymbarku, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w X 1988 i spoczywa na cmentarzu w Tymbarku. 
[ZKRPiBWP NS, W 320/351]

WOJTAS ZYGMUNT, ur. 1 VIII 1910, Sowliny, pow. limanowski, s. Franciszka i Kata-
rzyny Biedy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. 
Powołany 6 XI 1934 do służby wojskowej w 8 ks w 1 psp, którą zakończył 30 III 1935 z powodu 
komplikacji zdrowotnych. Zmob. 25 VIII 1939 do 2 k. bON „Limanowa”, z którą wyruszył na 
front w kierunku Szczawnicy jako goniec plutonu. Po zajęciu stanowisk obronnych na górze 
Marszałek, wyruszył 4 IX na patrol, podczas którego dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w stalagu XVII A Kaisersteinbruch, a później stalagu XIII D Nürnberg, gdzie 22 IV 1945 od-
zyskał wolność, w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich. Do kraju powrócił 17 VIII 1945. 
Tu podjął pracę w Centrali Przemysłu Naftowego Limanowa, a następnie w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Ogólnego. Zm. 11 VIII 1985 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. [ZKRPiBWP 
NS, W 322/258; Książeczka wojskowa nr C 0767349]

WOJTYCZKA JÓZEF, ur. 8 I 1911, Mszana Dolna, pow. limanowski, s. Jana i Marii Po-
toczek; strz. rez. kolejarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował od 1924 w Wytwórni 
Konserw Rybnych Warchanek w Mszanie Dolnej. Powołany 5 IV 1933 do służby wojskowej  
w 1 psp, którą zakończył 10 III 1935. Zawezwany 3 III 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do  
4 psp Cieszyn, a następnie 24 XI 1938 na 8-tygodniowe do 1 psp, podczas których brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front 
walcząc do 10 IX. Po powrocie do domu podjął ponownie pracę u Warchanka. Po zakończeniu 
okupacji był robotnikiem w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15, skąd w 1977 odszedł na 
emeryturę. Zm. 12 XII 1983 i spoczywa na cmentarzu w Mszanie Dolnej. [ZKRPiBWP NS, W 494/214]

WOJTYCZKA WŁADYSŁAW, zam. Lubomierz, pow. limanowski; strz. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się w Jaworniku do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Krosno, skąd pomógł mu w ucieczce Niemiec, pol-
skiego pochodzenia, pełniący tam służbę wartowniczą. [Świadek Jana Fliga]

WOJTYGA LESŁAW JAN STANISŁAW, ur. 19 XII 1914, Nowy Sącz, s. Józefa i Włady-
sławy Polek; ppor. rez. Po zdaniu matury w II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym 
Sączu w 1933, absolwent Wydziału Prawa UJ z 1939. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył 27 VIII do miejsca koncentracji w Frycowej jako d-ca 3 plutonu w 6 ks. Wobec niem. 
ofensywy od strony Mszany Dolnej wyruszył wraz ze swoim oddziałem 3 IX do Marcinkowic, 
skąd przewieziono ich koleją na front do Limanowej. Po spóźnionym już manewrze taktycz-
nym, wycofał się do Nowego Sącza, gdzie brał udział w jego obronie. 5 IX opuścił do udając 
się wraz z wojskiem w kierunku wschodnim. Podczas okupacji w ZWZ-AK był zaangażowany  
w tworzenie siatki kurierskiej, brał udział w akcji odbicia Jana Karskiego z sądeckiego więzie-
nia w 1940. Po wojnie od 1945 w PPR, późn. w PZPR. Był naczelnikiem sekretariatu ministra 
Administracji Publicznej 1945-1946 i z-cą dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Publikacji 
Prasy i Wydawnictw w 1948, kierownikiem Wydziału Kultury KC PZPR II 1949- IX 1950, 
z-cą dyrektora naczelnego w Naczelnym Zarządzie Kinematografii 1951-1957, skąd przeszedł 
do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie był radcą 1957-1958. Następnie był 
radcą ds. kulturalnych ambasady PRL w Moskwie 1958-1965, wicedyrektorem departamentu  
w MSZ 1965-1969, ambasadorem w Wiedniu 1969-1973. Jego dalsze losy są nieznane. [P1P,  
s. 92, 114; W. Winiarski, Historia jednego miesiąca, „Dunajec”; J. Leśniak, Nowa encyklopedia sądecka, Nowy Sącz 
2018; IPN Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL]
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WOLAK FRANCISZEK, ur. 1 X 1913, Jasienna, pow. nowosądecki, s. Jana i Józefy Kwaśniew-
skiej; strz. rez., betoniarz. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, pracował u zamożnych gospo-
darzy. Powołany 17 III 1936 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, którą zakończył 14 IX 1937. Zmob. 
14 VIII 1939 do macierzystej jednostki i przydzielony do 1 ks, po czym wyruszył na front. Podczas 
walk o Lwów dostał się do niewoli sow. Po zdaniu broni odzyskał wolność, po czym w X powrócił 
do domu. Miesiąc później zawarł zw. małż. z Marią Bocheńską, z którą miał 2 dzieci. W okresie 
okupacji pracował w rolnictwie. Po wojnie był zatrudniony jako betoniarz w Spółdzielni Remonto-
wo-Budowlanej w Nowym Sączu. W latach 1970-1973 pracował w prywatnej firmie betoniarskiej
Antoniego Kozika. Tam też uległ wypadkowi, po czym przeszedł na rentę inwalidzką. Zm. 11 IV 
1999 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 707/734]

WOLAK JAN, ur. 25 V 1903, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny Dudziak; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę w lasach hr. Stadnickiego, 
jednocześnie ucząc się w szkole zawodowej. Powołany w 1925 do służby wojskowej w 17 pp 
Rzeszów podczas której poważnie zachorował. Umieszczony w szpitalu, po opuszczeniu którego 
otrzymał kategorię „C”, po czym odesłano go do domu. W IV 1927 podjął pracę w tartaku fir-
my Abloser-Konreich w Piwnicznej. Po zwolnieniu go w V 1934 został robotnikiem stacyjnym  
w Piwnicznej. W 1938 zawarł zw. małż. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnie-
nia Komisariatu Straży Granicznej w Rytrze. Podczas walk dostał się w Mikołajowie k. Lwowa do 
niewoli, z której niebawem zbiegł i powrócił do domu. W 1940 został wywieziony do przymu-
sowych prac w Rzeszy. Dzięki staraniom żony, został z nich zwolniony i powrócił do Piwnicznej. 
Tu pracował w ryterskim tartaku. Pod koniec wojny został żołnierzem BCh. 27 I 1945 wstąpił  
w szeregi MO, gdzie służył do 15 IV 1948. Po otrzymaniu połemkowskiego gospodarstwa w Wier-
chomli Wielkiej pracował na roli. Równocześnie do 1968 był sołtysem. Od 1955 został pracowni-
kiem Straży Przemysłowej w Klęczańskich Kamieniołomach Drogowych oddział w Wierchomli, 
skąd w V 1968 odszedł na emeryturę. Po sprzedaniu swojego gospodarstwa rolnego zamieszkał  
w Piwnicznej. Zm. 9 V 1987 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, W 363/305]

WOLAK JAN, ur. 18 XI 1911, Przysietnica, pow. nowosądecki, s. Piotra i Marii Fecko; 
strz., robotnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 3 IV 1932 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 25 IX 
1934. Po przejściu do rez. był dwukrotnie powoływany na ćwiczenia do 1 psp. Zmob. 24 VIII 
1939 do macierzystego pułku, po czym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod 
Lwowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. W okresie okupacji pracował w rol-
nictwie. W 1942 zawarł zw. małż. Po zakończeniu wojny został robotnikiem w Rejonie Dróg 
Publicznych w Nowym Sączu, po czym w 1965 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 3 IV 1990  
i spoczywa na cmentarzu w Przydonicy. [ZKRPiBWP NS, W 569/391]

WOLAK WŁADYSŁAW, ur. 6 VII 1905, Przydonica, pow. nowosądecki i tam zam. pod  
nr 133, s. Michała, ż. Zofia Bredłowska; strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas wrześniowych walk został ranny w lewą rękę oraz tułów. Umieszczony w którymś 
ze szpitali, skąd po wyleczeniu powrócił do domu z niedowładem nóg. [APK, UW II, ZI 283]

WOLNIK, imię nieznane, kpr. We IX 1939 przydzielony do służby w sztabie 1 psp. In-
nych danych brak. [Relacja Zygmunta Podwina]

WOLSKI ANTONI, ur. 13 I 1916, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski, s. Jaku-
ba i Agnieszki Hebdy; strz., malarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował przez rok  
w gospodarstwie rodziców, po czym rozpoczął naukę zawodu. Do V 1938 pracował jako ma-
larz pokojowy. Powołany do służby wojskowej w 1 plutonie 1 ks 1 psp, w czasie której wybu-
chła wojna. W nocy 1 IX wyjechaliśmy do Grybowa, a stamtąd do Uścia Ruskiego, gdzie mieli-
śmy potyczkę z Niemcami. A że ich przewaga była olbrzymia, musieliśmy się wycofać w kierunku 
Krosna. Doszliśmy do Jasła. Tam po bitwie nocą przeszliśmy przez las i doszliśmy do Sanoka, 
gdzie znowu odbyła się bitwa. Z Sanoka przeszliśmy do Przemyśla i tam ponownie walka. Po tej 
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kolejnej potyczce zostało nas tak mało, że zostaliśmy przyłączeni do napotkanego pułku z Koło-
myi [49 pp Strzelców Lwowskich]. Z nimi dotarliśmy do Lwowa, gdzie była walka w jego obro-
nie. Tam też dostał się do niewoli sow., po czym po zdaniu broni odzyskał wolność i powrócił 
do domu. Wywieziony w XII 1939 do przymusowych prac rolnych u H. Steinera w Haug-
schlag k. Litschau (Austria), skąd w 1943 przeniesiony do Vitis, a w jesieni 1944 został zabrany  
i skierowany do kopania okopów w Eisenstadt. Tam też zastał go koniec wojny. Po powrocie do 
kraju znalazł zatrudnienie w nowotarskim PKS, a następnie w Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Ogólnego „Podhale”. Stamtąd tez przeszedł na rentę z powodu kłopotów zdrowotnych. Rozka-
zem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu z 6 V 1994 został awansowany do 
stopnia sierż. rez., a postanowieniem prezydenta Polski mianowano go 17 XI 2000 ppor. Zm. 
22 X 2000 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, W 611/792; tamże 
Koło Szczawnica, t. III, poz. 1125-34; Świadek Wojciecha Gawła; baza danych straty.pl]

WOLSKI STANISŁAW, ur. 10 XI 1913, Krościenko n. Dunajcem, pow. nowotarski,  
s. Józefa i Marii Szkarłat; kpr. rez., leśnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany w V 1936 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko,  
w czasie której ukończył szkołę podoficerską w stopniu st. strz. Ponownie awansowany w VI 
1937 na kpr., po czym miesiąc później przeszedł do rez. Zawezwany w III 1938 na 3-tygo-
dniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Ponownie wezwany 
do wojska, tym razem na 7 tygodni, celem uczestnictwa w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. 
Podczas walk w Rawie Ruskiej dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu VI A Hemer 
(nr jeńca 3236), skąd po zwolnieniu 20 IV 1941 i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, 
wywieziono go do przymusowych prac rolnych. Tam doczekał wolności. Po powrocie do 
kraju 16 IV 1946 powrócił do rolnictwa. Począwszy od 1948 podjął pracę w Nadleśnictwie 
Krościenko jako gajowy, a następnie podleśniczy. Stamtąd też w 1975 przeszedł na emery-
turę. Odzn. „Medalem Zwycięstwai Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 
Zm. 14 I 1988 i spoczywa na cmentarzu w Krościenku n. Dunajcem. [ZKRPiBWP NS, W 371/320; 
AKZKRP Szczawnica, t. 2, k. 546-48]

WOŁEK MARIAN, ur. 9 IX 1918, Nowy Sącz, s. Franciszka i Julii; strz. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, kontynuował naukę w miej-
scowym I Gimnazjum im. Jana Długosza. 28 III 1939 wstąpił ochotniczo do 1 psp, otrzymu-
jąc przydział do 8 ks. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front. Podczas walk przekroczył 
granicę państwową. Internowany w węgierskim obozie, skąd 28 XI 1939 powrócił do domu.  
W okresie okupacji i po wojnie zajmował się ogrodnictwem. Zm. 26 I 2010 i spoczywa na 
cmentarzu Nowy Sącz-Chełmiec. [ZKRPiBWP NS, W; Książeczka wojskowa nr 048903]

WOŁOSZCZUK JÓZEF, sierż. Podoficer w 1 psp. Po wrześniowej klęsce znalazł się we 
Francji, gdzie wstąpił do WP. Tam też w czasie walk zaginął, bowiem w 1941 był poszukiwany 
przez st. strz. Kazimierza Słaszkiewicza znajdującego się w szwajcarskim obozie internowa-
nych w Leimiswil. [„Goniec Obozowy” nr 1 z 1941, s. 10]

WOŁOSZYN JERZY, ur. 9 XII 1902; poch. z Cieszyna; por. służby stałej. Ukończył 
Szkołę Podchorążych Piechoty i w VIII 1931 r. awansował na ppor. Skierowany do 73 pp  
w Katowicach. W I 1934 awansowany na por. Był d-cą 8 k. 4 psp Cieszyn. Z końcem VIII 1939 
odkomenderowany do OZ 21 DPG, przyjechał do Nowego Sącza, gdzie otrzymał rozkaz sfor-
mowania improwizowanego b. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył z 1 psp na czele 2 kmarsz 
na front w stronę Łącka. Poległ 6 IX na polnej drodze pomiędzy Wilczyskami a Bobową, za-
strzelony prawdopodobnie przez własnych żołnierzy pochodzenia niemieckiego. Spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. 

WONDAK A., strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front w szeregach 
8 ks. Poległ 7 IX podczas walk w Libuszy. 



681

WOROTNIAK FRANCISZEK, ur. 14 I 1910, Łodygowice, pow. żywiecki, s. Piotra i Anny; 
strz. rez., krawiec. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się krawiectwa w szkole zawodowej. 
Służbę wojskową pełnił w latach 1932-1933 w 4 psp Cieszyn. Po przejściu do rez. pracował jako kra-
wiec w Zakopanem. Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu pionierów 1 psp, po czym wyruszył na front. 
Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym w Sanoku, skąd 
wywieziono go do stalagu XIII A Sulzbach (nr jeńca 33402), a następnie stalagu XIII B Weiden. Tam 
też poważnie zachorował. Przeniesiony do stalagu XXI A Schildberg, skąd 5 IV 1941 został zwolnio-
ny i powrócił do Zakopanego. W okresie okupacji pracował w swoim zawodzie. Po wojnie przeniósł 
się do Krakowa, skąd w 1960 powrócił do Zakopanego. Przez cały ten czas wykonywał wyuczony 
zawód. Odzn. „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
25 III 1991 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, W 382/419]

WORWA JÓZEF, ur. 20 III 1913, Rabka-Ponice, pow. nowotarski, s. Sebastiana i Karoli-
ny Zając; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w VI 1937 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, którą 
zakończył w XI 1938. Zawezwany w V 1939 na 3-tygodniowe ćwiczenia rez., odbywające się 
w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk 
dostał się w Stryju do niewoli niem. Osadzony w miejscowym obozie przejściowym z które-
go zbiegł i przedostał się na Węgry. Po powrocie do domu pracował w miejscowym tartaku.  
W 1950 zawarł zw. małż., po czym został pracownikiem Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrz-
nego w Nowym Targu oddział Rabka. Na emeryturę przeszedł w 1972. Zm. w XII 1998 i spo-
czywa na cmentarzu w Rabce. [ZKRPiBWP NS, W 587/713]

WOŹNIAK ALEKSANDER, ur. 29 XII 1907, Lipinki, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Anny 
Wątroby; kpr. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany w III 1929 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, skąd 
po 6 miesiącach przeniesiono go na strażnicę KOP „Konowice” w 4 b. KOP „Dederkały”. Po 
przejściu do rez. w III 1931 powrócił do pracy na roli. W 1934 zawarł zw. małż., z którego 
miał 2 dzieci. Zmob. 14 VIII 1939 do bON „Gorlice” i skierowany na stanowisko szefa plutonu 
wzmocnienia Straży Granicznej w Uściu Ruskim. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Jarosław, a następnie Łańcut, skąd zbiegł i powrócił 
do domu. W okresie okupacji, a także w pierwszych latach powojennych był rolnikiem, a także 
prowadził własną hurtownię piwa. Począwszy od 1950 prowadził bufet robotniczy w Zjedno-
czeniu Budowlanym w Gliniku Mariampolskim. W 1951 został robotnikiem w Małopolskiej 
Fabryce Papy Dachowej i Wyrobów Asfaltowych „PAPAPOL” w Gorlicach (późn. Gorlickie 
Zakłady Materiałów Izolacyjnych „Matizol”), skąd w 1973 odszedł na emeryturę. Odzn. me-
dalem „Za udział w wojnie obronnej 1939. Zm. 1 IV 2004 i spoczywa na cmentarzu w Gorli-
cah. [ZKRPiBWP NS, W 524/878; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 8, poz. 827]

WOŹNIAK ANTONI, ur. 14 I 1902, Słopnice Królewskie, pow. limanowski, s. Kaspra  
i Katarzyny Kurzeja; strz. rez., rolnik. 2 X 1927 zawarł zw. małż. z Rozalią Banach, z którą miał 
3 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, po czym wyruszył na front w kierunku 
Ochotnicy. Widziany po raz ostatni w Sądowej Wiszni, gdy klęczał na stanowisku umiesz-
czonym za drzewem z karabinem gotowym do strzału. Postanowieniem Sądu Grodzkiego  
w Limanowej z 21 II 1948 uznany za zm. z dniem 31 XII 1946. [SGLimanowa, Zg 55/47; MP nr 122/47]

WOŹNIAK FRANCISZEK, ur. w 1922, Biegonice; strz., dróżnik kolejowy. Jako członek 
WFiPW zmob. do służby pomocniczej w 1 psp, po czym wyruszył na pozycje obronne na 
Winnej Górze k. Biegonic. Brał udział w spaleniu mostu drogowego na Popradzie. Podczas 
walk dostał się w okolicach Lwowa do niewoli sow. Z racji młodego wieku odzyskał wolność, 
po czym powrócił do Nowego Sącza. Jego dalsze losy nie są znane. [Relacja Stanisława Lebdy]

WOŹNIAK JAN, ur. 15 VI 1912, Roztoka, pow. limanowski, s. Jana i Anny Giemzik; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
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w gospodarstwie. W 1931 wstąpił do ZMW „Wici”. Powołany 17 III 1934 do służby wojskowej 
w 2 kckm 1 psp, którą zakończył 18 IX 1935. Zawezwany 10 X 1938 do macierzystego pułku na 
ćwiczenia, w ramach których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 kckm  
1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas walk W Lasach Janowskich dostał się 26 IX do nie-
woli niem. Umieszczony w obozie przejściowym, skąd miał być wywieziony do stalagu. Podczas 
transportu jeńców do miejsca przeznaczenia zbiegł 30 IX i po 12 dniach wędrówki powrócił do 
domu. Następnie zawarł zw. małż. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 6 XII 1986 i spo-
czywa na cmentarzu w Łukowicy. [ZKRPiBWP NS, W 388/293; Książeczka wojskowa nr C 0769172]

WOŹNIAK JÓZEF, ur. 15 XII 1904, Męcina, pow. limanowski, s. Jana i Rozalii; strz. rez., 
rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front do Krościen-
ka n. Dunajcem. Tam też dostał się podczas patrolu do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
X B Sandbostel (nr jeńca 223506), skąd po zwolnieniu 25 V 1941 i uzyskaniu statusu robotni-
ka cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac w Rüdensheim. Tam też 9 VII 1944 
podczas prac leśnych nosił wraz z młodszym od siebie Rosjaninem długie drzewa. W pewnej 
chwili jego partner potknął się z wyczerpania i rzucił bez ostrzeżenia jeden koniec belki na 
ziemię, przygniatając nią Polaka. Zm. natychmiast przy próbie podniesienia się z ziemi. [baza 
danych straty.pl: akt zgonu nr 69/1944 wystawiony przez urząd miasta Rüdensheim]

WOŹNIAK JÓZEF, ur. 3 III 1907, Siedlce, pow. nowosądecki, s. Antoniego i Anny Bo-
bak; st. strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 16 IX 1928 do 17 III 1930. Zmob. 24 VIII 
1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Swój udział 
w wojnie zakończył 18 IX pod Przemyślem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Zm. 
20 IV 1993 i spoczywa na cmentarzu w Siedlcach. [ZKRPiBWP NS, W 573/575]

WOŹNIAK KAZIMIERZ, ur. 26 XII 1907, Dominikowice, pow. gorlicki, s. Jakuba i Apo-
lonii Cetnarowskiej; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie, a następnie pracował w rafinerii w Gorlicach. Powołany  
15 III 1929 do służby wojskowej w 5 psp Przemyśl, którą zakończył 18 IX 1930. Uczestniczył  
w 1933 w 4-tygodniowych ćwiczeniach rez. W 1937 zawarł zw. małż. i zamieszkał w Kobylance. 
Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice” i skierowany do budowy umocnień polowych w Głady-
szowie. W pierwszych dniach września przyszedł rozkaz wycofania się górami przez Żmigród do 
Krosna, a że samoloty nieprzyjacielskie zauważyły nas, więc przeszliśmy do Krościenka Wyżnego. 
Tam nocą podczas wymiany ognia karabinów ręcznych i maszynowych dostałem postrzał w klat-
kę piersiową. Stąd rano Niemcy przewieźli nas do szpitala w Krośnie. Po 2 tygodniach przewieźli 
nas do szpitala polowego w Rzeszowie. Ja po podleczeniu rany zostałem w listopadzie zwolniony  
i skierowany do pracy w kopalni ropy w Kobylance. Tam pracował do 1968, po czym przeszedł na 
emeryturę. Zm. 30 III 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kobylance. [ZKRPiBWP NS, W 499/507; tamże, 
Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 414; Relacja Franciszka Markiewicza]

WOŹNIAK–ORCZYK WŁADYSŁAWA, ur. 12 III 1913, Kraków, c. Andrzeja i Stanisła-
wy Czaplińskiej, zam. w Gorlicach; strz., księgowa. Po szkole powszechnej ukończyła 4 kursy 
Seminarium Nauczycielskiego w Gorlicach, a następnie 2 lata Szkoły Handlowej w Krakowie. 
W 1939 jako harcerka była uczestniczką kursu sanitarnego PCK. Zmobilizowana w VIII 1939 
do do bON „Gorlice”, z którym wyruszyła na front, jako sanitariuszka i łączniczka. Niemniej jej 
wrześniowy szlak jest nieznany. W 1942 zawarła zw. małż. z Edwardem Orczykiem. Pracowała 
w UG Glinik Mariampolski, a następnie do III 1945 w spółdzielni „Sierp” jako księgowa. Mąż ze 
względu na swoje inwalidztwo, otrzymał koncesję na wyszynk, w związku z tym wspólnie prowa-
dzili restaurację do VI 1950. Następnie od lipca 1950 do 1953 była pracownikiem WSS Gorlice. 
Potem przeszła ponownie do UG w Gliniku Mariampolskim. Stąd oddelegowano ją do Wydziału 
Finansowego PRN w Gorlicach. W 1967 przeszła do pracy w MZGK, skąd w 1973 odeszła na 
emeryturę. Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 21 I 2001 i spo-
czywa na cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 6, poz. 722] 
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WOŹNIAK STANISŁAW, zam. Siekierczyna pow. limanowski; strz. rez., rolnik. Zmob. 
w VIII 1939 do plutonu łączności bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front w kierunku 
Tylmanowej. Podczas walk dostał się w Sądowej Wiszni, do niewoli niem., z której niebawem 
zbiegł. Innych danych brak. [Świadek Stanisława Marcisza]

WOŹNIAK WŁADYSŁAW, ur. 24 XII 1915, Roztoka-Brzeziny, pow. nowosądecki,  
s. Jakuba i Honoraty Woźniak; strz., rolnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej służył 
u bogatych gospodarzy. Powołany 15 III 1937 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której 
brał udział w operacji „Zaolzie”. Do rez. przeszedł 1 X 1938 i powrócił do pracy w rolnictwie. 
Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front pod Grybów jako 
rusznikarz. Przekroczył granicę węgierską. Osadzony 21 IX w obozie Sárvár, gdzie nie wyraził 
zgody, na przyjęcie obywatelstwa węgierskiego oraz pójścia na front rosyjski. Zabrany we IX 
1942 do stalagu XVII A Kaisersteinbruch, skąd po tzw. kwarantannie odesłano go do Kra-
kowa, skąd powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, W 395/909; Świadek Jana Ogara]

WOŹNIAK, imię nieznane, por. rez. We IX 1939 oficer bw 1 psp. Innych danych brak.
[Relacja Stanisława Habeli]

WÓJCIK ALFRED, ur. w 1903, Wysokie, pow. limanowski, s. Piotra; st. strz. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk dostał się 18 IX 
w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Osadzony 2 X 1939 w obozie NKWD Rów-
ne–Lwów, gdzie pracował na 10 odcinku Budowy nr 1 – Czerlany (obiekt nr 196), przy moder-
nizacji drogi. Z chwilą wybuchu wojny niemiecko–sow. zaginął w VI 1941 podczas ewakuacji 
obozu na odcinku Czerlany–Wołoczyska. [CAW, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich]

WÓJCIK ANDRZEJ MIECZYSŁAW, ur. 17 XII 1897, Nowy Sącz, s. Wacława; mjr służby 
stałej. Maturę zdał 11 X 1915 w I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 4 dni później 
został powołany do służby wojskowej w 13 austriackim pp Kraków, skąd 10 dni później skierowa-
no go do Oficerskiej Szkoły Armii Austriackiej w Opawie. Po jej ukończeniu powrócił 30 I 1916 do 
swojej jednostki. Wraz z nią wyruszył na front rosyjski jako kadet-aspirant dowodząc plutonem.  
W czasie tych walk był dwukrotnie ranny w stopę prawej nogi. Przeniesiony w II 1918 do 20 pp 
Tarnów i wysłany w tym samym charakterze na front włoski. 31 X 1918 ochotniczo wstąpił jako 
pchor. w szeregi WP z przydziałem do b. zapasowego 1 psp, służąc w nim do 15 VI 1919. Po reor-
ganizacji wraz z 1 b., a potem 3 b. 1 psp na stanowisku d-cy plutonu, walczył na froncie ukraińskim, 
a następnie bolszewickim. Tam też 1 XII 1919 został mianowany ppor. W okresie od 10 XII 1920 
do 15 X 1922 był d-cą plutonu, a później ks w 1 psp Wtedy też został mu zweryfikowany sto-
pień por. służby stałej ze starszeństwem od 1 VI 1919. Przeniesiony 15 X 1922 na stanowisko d-cy  
k. km do 44 pp Strzelców Kresowych w Równym, gdzie 15 VIII 1924 został kpt. W 1929 przeszedł 
na d-cę plutonu art. piechoty w tymże pułku, gdzie służył do III 1932. W tym też czasie uczest-
niczył w 3-miesięcznym kursie km w Chełmnie (1922), 4-miesięcznym kursie dowódców k. km 
w Toruniu (1926) i 6-miesięcznym kursie dowódców art. w Toruniu (1928). Przeniesiony 1 IV 
1932 ponownie do 1 psp, gdzie do 1 III 1934 dowodził 1 kckm. Po odbytym w terminie 4 I-15 VI 
1933 kursie dowódców b. w Centrum Wyszkolenia Piechoty Rembertów, ukończonego z wyróż-
nieniem, został od 1 III 1934 d-cą 2 b. w 1 psp. Na tym też stanowisku został awansowany 1 I 1936 
na mjr. i przeniesiony na d-cę 1 b. w 1 psp. Z nim też tuż przed wybuchem wojny wyruszył na front 
do Grybowa. Podczas walk dostał się 19 IX w Rzęsnej Ruskiej do niewoli niem. Osadzony w oflagu 
II B Arnswalde, gdzie od 1 XII 1939 do 10 V 1942 był instruktorem szkolenia wojskowego. Prze-
niesiony 10 V 1942 do oflagu II D Gross Born, gdzie też sprawował podobną funkcję. Odesłany we 
IX 1942 do oflagu VI B Dössel, gdzie 1 IV 1945 odzyskał wolność. Umieszczony w obozie wojsko-
wym dla byłych jeńców wojennych z powodu astmy, po czym 1 VIII 1946 powrócił do kraju. Pod-
jął pracę w Miejskiej Radzie Narodowej w Nowym Sączu, a 9 VIII 1946 został zdemobilizowany 
przez RKU Nowy Sącz. [CAW, Top 2540/37/52; [Dz. Pers. MSW 1932, nr 6, s. 230; P1P, s. 39, 114]
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WÓJCIK ANDRZEJ, strz., rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, i przekazany wraz z nad-
wyżkami kadrowymi do OZ Brzeżany. Innych danych brak. 

WÓJCIK JAN, ur. 21 I 1914, Stróże, pow. gorlicki i tam zam., s. Jana i Antoniny Job; strz. 
rez., rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył do Wie-
liczki. Wykorzystując przerwę w podróży, odwiedził swoją siostrę Marię w Grybowie – Zofiówce, 
u której był około 2 godzin, po czym oświadczył mi że jedzie na wschód na front. Podczas kolejnych 
wrześniowych dni, wszelki ślad po nim zaginął. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorlicach 
z 10 II 1962 uznany za zm. z dniem 31 XII 1946. [SPGorl., Ns 123/61; Relacja siostry Marii]

WÓJCIK JAN, zam. w Biegonicach pow. nowosądecki, strz. Zmob. 15 VIII 1939 do bON 
„Limanowa”, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Eugeniusza Szewczyka]

WÓJCIK MICHAŁ, ur. 31 X 1911, Ołpiny, pow. jasielski, s. Jana i Katarzyny Cisztoń. kpr. 
rez., ślusarz. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole zawodowej. 
Następnie pracował przez 10 miesięcy w Gliniku Mariampolskim, po czym przeniósł się do 
Krynicy. Tam był zatrudniony w Zakładzie Zdrojowym jako ślusarz. Powołany 3 XI 1933 do 
służby wojskowej w 27 puł im. Króla Stefana Batorego w Nieświeżu, podczas której ukończył 
szkołę podoficerską oraz kurs rusznikarski w Warszawie. Do rez. odszedł 15 IX 1935, po czym 
wrócił do wcześniej wykonywanego zajęcia w Krynicy. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez. 
do 1 p. Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w czasie których brał udział w opera-
cji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na 
front pod Hutę. Podczas walk dostał się 23 IX w Zimnej Wodzie k. Lwowa do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd zbiegł i zatrzymał się u siostry 
w Bieczu. Po paru tygodniach powrócił do Krynicy i pracował w rozlewni wody mineral-
nej. Aresztowany w I 1943 jako zakładnik i osadzony na 3 miesiące w jasielskim więzieniu. 
Następnie budował umocnienia polowe w Banicy, Czarnej, Tyliczu i Leluchowie. 16 I 1945 
Jan Kijek przedwojenny policjant powołał wszystkich mężczyzn „wojskowych” do pilnowania 
obiektów użyteczności publicznej w Krynicy. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie Polskie 
Uzdrowiska Zdrojowe. W latach 1955-59 był radnym PRN w Nowym Sączu. Odzn.: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, medalem „10-lecia Polski Ludowej” oraz odznaką „Zasłużony dla Polskich 
Uzdrowisk”. Zm. w I 1982 i spoczywa na cmentarzu w Krynicy. [ZKRPiBWP NS, W 348/155]

WÓJCIK MICHAŁ, pochodził z Podegrodzia, pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 k. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą wyruszył na front do Rytra. Podczas walk 
dostał się w Lasach Janowskich do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd wie-
ziono go do stalagu. W czasie transportu po wybiciu kilku desek, wyskoczył wraz z Józefem 
Kotasem z jadącego pociągu pomiędzy Męciną a Marcinkowicami. Jednak wolność okupili 
obydwaj poturbowaniem, a on dodatkowo złamaniem nogi. W tej sytuacji jego kolega doniósł 
go na swoich barkach do domu. Innych danych brak. [Relacja Władysławy Głuc]

WÓJCIK STANISŁAW, ur. 28 IV 1900, Bobowa, pow. gorlicki, zam. Nowy Sącz ul. Dem-
bińskiego 34, kawaler; sierż. sł. stałej. We IX wraz z 1 psp wyruszył na front. Podczas wrześnio-
wych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli. Innych danych brak. 

WÓJCIK STANISŁAW, ur. 12 IV 1914, s. Walentego i Agaty Górka; st. strz. rez., kierow-
ca. Po szkole powszechnej, kontynuował naukę w szkole zawodowej. Powołany 3 IV 1937 do 
służby wojskowej w 16 pp Tarnów, którą zakończył 18 IX 1938. W trakcie jej trwania ukończył 
kurs kierowców w 5 Baonie Pancernym Kalwaria. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front jako kierowca. Swój udział w wojnie zakończył w Krośnie, gdzie po roz-
biciu kolumny transportowej, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd w 1941 
powrócił ze względu na stan zdrowia. W 1941 został zaprzysiężony przez kpt. Plesa do ZWZ.  
W okresie okupacji pracował w warsztacie samochodowym. Po wojnie był kierowcą cięża-
rówki w nowosądeckim PKS-ie. Zm. w VII 1991 i spoczywa na cmentarzu komunalnym  
w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 540/448]
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WÓJCIK STANISŁAW, ur. 28 I 1915, Myślec, pow. nowosądecki, s. Tomasza i Ludwiki 
Lebdy; st. strz. Po szkole powszechnej ukończył kurs stolarstwa. Powołany 13 III 1938 do służ-
by wojskowej w 1 psp i skierowany w X 1938 do szkoły podoficerskiej, skąd w stopniu st. strz. 
powrócił do swojej k. w charakterze zwiadowcy. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył wraz z nią 
na front pod Grybów. Podczas walk dostał się w 19 IX w Lesku do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków-Płaszów, skąd 24 IX zbiegł i powrócił do domu. W 1940 za-
warł zw. małż. i zamieszkał u żony w Łukowicy. Przez okres okupacji a także w pierwszych 
latach powojennych trudnił się rolnictwem. W okresie 1952-1970 był listonoszem w miejsco-
wym urzędzie pocztowym. Zm. 22 X 1993 i spoczywa na cmentarzu w Łukowicy. [ZKRPiBWP 
NS, W 541/509; Książeczka wojskowa nr C 0762340]

WÓJCIK TADEUSZ, ur. 10 II 1909, Nowy Sącz, s. Jana i Franciszki Kiełbasy; plut. rez., 
robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się ślusarstwa w prywatnym zakładzie, 
uczęszczając równocześnie do szkoły zawodowej. Powołany 9 I 1931 do służby wojskowej  
w 2 kckm 1 psp, jako amunicyjny, a po 6 miesiącach wysłano go do szkoły podoficerskiej,
skąd 12 III 1932 wrócił w stopniu st. strz. i został d-cą drużyny w 2 kckm. Stamtąd też 10 X 
1932 odszedł do rez. jako kpr. Rok później zawarł zw. małż. z Władysławą Olszak. Zawezwany  
20 VIII 1936 na 6-tygodniowe ćwiczenia rez. do macierzystej jednostki, podczas których 
awansował na plut. Wcielony 15 IV 1939 do ON i wysłany na 4-tygodniowe przeszkolenie 
wojskowe obsługi działek ppanc. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, 
z którą wyruszył na front pod Hutę, jako podoficer prowiantowy. Podczas walk o Lwów do-
stał się 17 IX do niewoli niem., z której zbiegł następnego dnia. Po powrocie do domu przez 
cały czas wojny pracował dorywczo w różnych zawodach. Zabrany w 1944 przez okupanta do 
przymusowych prac ziemnych przy budowie umocnień polowych, które wykonywał w oko-
licach Nowego Sącza. Po zakończeniu okupacji podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej jako hydraulik. Stamtąd też w 1974 odszedł na emeryturę. Odzn.: 
„Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 29 VI 1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym Nowy Sącz-
-Gołąbkowice. [Książeczka wojskowa nr C 0768245/59; Relacja córki Barbary Wójcik] 

WÓJS JAN, zam. w Bartkowej pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 ks  
1 psp, z którą wyruszył na front. Swój udział w wojnie 1939 zakończył pod Lwowem, skąd po skąd 
po kapitulacji powrócił w X 1939 do domu. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Olszowskiego]

WÓJS JAN, zam. Marcinkowice pow. nowosądecki; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas wrześnio-
wych walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sow. Zapewne w XI 1939 prze-
kazany Niemcom w drodze wymiany jeńców, bowiem przebywał w stalagach. Innych danych 
brak. [Relacja Józefa Szyzdaka]

WÓJS JÓZEF, ur. 23 I 1905, Biegonice, pow. nowosądecki, s. Andrzeja i Marianny Kon-
stanty, ż. Elżbieta Tokarczyk, 2 dzieci; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”,  
z którym wyruszył na front wraz z oddziałem taborów. Poległ podczas ich bombardowania 
w Samborze. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 9 I 1945 uznany za zm.  
z dniem 3 IX 1944. [SONS, T 16/43; SPNS, Ns II 158/53] 

WÓJTOWICZ STANISŁAW, strz. rez., zam. Słopnice pow. limanowski. Zmob. w VIII 
1939 do 3 kckm 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas działań wojennych wycofując się, 
dotarł w okolice Brzeżan. Stamtąd wykonując rozkaz wyruszył w kierunku granicy państwo-
wej. Po jej przekroczeniu był internowany w węgierskim obozie, z którego zbiegł i powrócił do 
domu. [Świadek Władysława Opiło]

WÓJTOWICZ STANISŁAW, ur. 5 IV 1916, Gorlice, s. Bartłomieja i Marii Puchajda; 
strz., kierowca. Ukończył szkolę powszechną. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice”  
i skierowany do pilnowania granicy w Radocynie. W czasie walk dostał się do niewoli niem. 
Podczas transportu do stalagu zbiegł w Ustrzykach Dolnych, po czym powrócił do domu. 
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Aresztowany przez gestapo 13 IX 1941 w Gorlicach za przynależność do ZWZ i osadzony  
w gorlickim więzieniu, a następnie w Jaśle i Tarnowie. Przetransportowany 18 IV 1942 do KL 
Auschwitz (nr obozowy 31405). Przeniesiony 18 IV 1942 do KL Mauthausen-Gusen (nr obo-
zowy 1039), a stamtąd odesłany 1 XI 1942 rok do KL Sachsenhausen (nr obozowy 51948). Tam 
też 3 V 1945 odzyskał wolność. Po powrocie do kraju pracował w Kopalnictwie Naftowym.
Odzn.: Brązowym Krzyżem Zasługi, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz odznaka-
mi „Tysiąclecia Państwa Polskiego” i „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 9 V 1987 i spoczywa na 
cmentarzu w Gorlicach. [ZKRPiBWP, Koło Miejskie Gorlice, Materiały, poz. 188; Tamże, Zmarli członkowie,  
t. 2 poz.185; Świadek Kazimierza Bodziocha i Jana Zimowskiego]

WÓJTOWICZ WŁADYSŁAW, ur. 4 VII 1898, s. Władysława i Marii; kpt. Brał udział  
w I wojnie światowej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Organizował i był wrześniowym 
d-cą bON „Limanowa”. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Przemyśl, skąd podczas transportu do Rzeszy udało mi się zbiec i wróciłem do Nowe-
go Sącza. Następnie wyjechałem do Łomnicy i zamieszkałem w leśniczówce Burgera. Na wezwanie 
niemieckie, aby wszyscy oficerowie aktywni w wojnie, zgłosili się celem wywozu do Niemiec, nie 
stawiłem się tam, korzystając z pewnego oddalenia od środowiska. Tam bowiem byłem znany jako 
oficer czynny 1 psp w Nowym Sączu, przy rejestracji oficerów rezerwy i emerytowanych. Zgłosiłem 
się jedynie w Orstkommando w Piwnicznej i Starostwie podając się za emerytowanego oficera. Jed-
nak na skutek donosu o nieprawdziwości jego zawodu musiał się ukrywać. Za mieszkanie służyła 
mu ziemianka usytuowana w lesie oddalona około 100 m od leśniczówki. Tam też przetrwał oku-
pację. Po wojnie prowadził sklep spożywczo-przemysłowy. [APNS, APSO NS, Teczka 326]

WROŃSKI EUGENIUSZ STANISŁAW, ur. 16 XI 1913, Nowy Sącz, s. Alfreda i Anieli; 
ppor. rez., ekonomista. Służbę wojskową pełnił w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty. 23 VII 
1939 zawarł zw. małż. z Zofią Lizak, z którą miał 3 dzieci. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i przeka-
zany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front jako d-ca plutonu ppanc. Podczas walk dostał się 
21 IX w Ławocznem k. Lwowa do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Przeworsk 
a następnie Bochnia, skąd transportem kolejowym przewieziono go do Nowego Sącza. Osadzo-
ny w obozie przejściowym znajdującym się w więzieniu, skąd 20 X 1939 zbiegł i udał się do Żyw-
ca. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, i medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 27 X 
1984 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, W 407/228]

WRÓBEL ANDRZEJ, ur. 13 VII 1909, Groń, pow. tatrzański, s. Józefa i Marii Bochniak; 
kpr. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodar-
stwie. Powołany 10 III 1931 do służby wojskowej, którą zakończył 10 IX 1932. Podczas służby 
ukończył szkołę podoficerską. W 1934 zawarł zw. małż., po czym uczestniczył w 4-tygodnio-
wych ćwiczeniach rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, gdzie po umundurowaniu poszedłem pil-
nować mosty na rzece, zaś w miarę zbliżania się wojsk zostałem oddelegowany do pułku. Tam 
włączono go do kmarsz, z którą udał się w kierunku Łącka. Po jej rozbiciu powrócił do Nowe-
go Sącza, przewieziono go do OZ 21 DPG w Brzeżanach, skąd wyruszył w kierunku granicy 
węgierskiej. 3 kilometry przed nią dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym, z którego zbiegł przez dach na linach. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 8 XII 
1995. [ZKRPiBWP NS, 596/661]

WRÓBEL ANTONI, ur. 1 I 1910, Wilczyce, pow. limanowski, s. Józefa i Reginy; kpr. rez., 
rolnik. Służbę wojskowa pełnił od 5 IV 1933 do 23 IX 1934 w 8 ks 1 psp. Zmob. 24 VIII 1939 do 
macierzystej jednostki i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. 
Swój udział w wojnie zakończył pod Gdowem, skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. 
1 IX 1943 wstąpił do placówki BCh dowodzonej przez kpt. Wiktora Lacha „Wilka”, gdzie służył 
pod pseud. „Karciapka”. [ZKRPiBWP NS, Wn 55]

WRÓBEL JAN, ur. 21 IX 1913, Groń, pow. tatrzański, s. Jana i Agnieszki Skubisz; st. strz. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do kckm 1 psp, z którym wyruszył na front pod Grybów. Pod-



687

czas walk dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowych Sowliny, skąd 10 XII 
1939 zbiegł i powrócił do domu. Zm. w 1974. [ZKRPiBWP NS, W 34/71]

WRÓBEL JAN, kpr. sł. stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp Z chwilą wybuchu wojny 
przydzielony do oddziału taborów 156 rez. pp, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy są 
nieznane. [SGNS, Zg 236/47]

WRÓBEL JAN, ur. w 1912, Obidowa, pow. nowotarski i tam zam., s. Jana i Katarzyny; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 8 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Ranny w pierw-
szych dniach wojny i umieszczony w gorlickim szpitalu. Wobec postępującej ofensywy niem., 
przeniesiony 5 IX do szpitala w Jaśle, skąd następnego dnia ewakuowano go dalej na wschód. 
Innych danych brak. [APK, PCK 19, Lista..., szpital Jasło, poz. 37 i 117]

WRÓBEL JÓZEF, ur. 14 IV 1915, Chomranice, pow. nowosądecki, s. Szymona i Zo-
fii Komurkiewicz; strz., robotnik. Kiedy miał 5 lat zm. mu ojciec, matka samotnie wychowy-
wała dzieci. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował jako wyrobnik u Piotra Patki  
w Białejwodzie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, podczas której wybuchła 
wojna. Nieco wcześniej wyruszył na front do Tylicza. Tu kopałem rowy strzeleckie i zakładaliśmy 
zasieki. Potem był przemarsz do Stróż. Ze Stróż przewieziono nas do Brzeżan. Stąd przyszedł roz-
kaz maszerowania ku południowej granicy państwa. W czasie przemarszu dostał się w Tłumaczu 
do niewoli sow. Umieszczony w obozie jenieckim Tarnopol, skąd zbiegł i skierował się w stronę 
domu. Zatrzymany w drodze powrotnej przez niemiecki patrol i osadzony w obozach przejścio-
wych: Sanok, a następnie Gorlice i Tarnów. Po ucieczce z tego ostatniego powrócił do Nowego 
Sącza. Tu objął pracę u Marii Kurpiel, gdzie był dorożkarzem. Po zakończeniu okupacji otrzymał 
w 1945 koncesję na wykonywanie zawodu dorożkarza. W 1961 został pracownikiem Powiatowe-
go Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, w charakterze ładowacza. Na emeryturę przeszedł 
w 1980. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 14 III 1997 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 16. [ZKRPiBWP NS, W 451]

WRÓBEL JÓZEF, zam. Groń, pow. tatrzański; strz. We IX 1939 żołnierz 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Innych danych brak. 

WRÓBEL PIOTR, pochodził z lubelskiego; plut. służby stałej. Podoficer zawodowy, członek 
orkiestry pułkowej, grał na klarnecie. Po wybuchu wojny przeniesiono go 4 IX 1939 wraz z ele-
wami orkiestry do OZ 21 DPG w Brzeżanach. Stąd na rozkaz dowództwa rozpoczął z nimi marsz 
w kierunku granicy węgierskiej. W jego trakcie dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. 
Umieszczony w obozie Podwołoczyska, skąd zbiegł i powrócił do domu w lubelskiem. Aresztowa-
ny przez Niemców w 1943 za przynależność do organizacji podziemnej i osadzony 3 X 1943 w KL 
Auschwitz (numer obozowy 155785). Jako więzień grał w orkiestrze obozowej, gdzie też doczekał 
wolności. Zm. w 1978 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [KLc]

WRÓBEL WŁADYSŁAW, ur. 1 II 1908, Kamionka Mała, pow. limanowski, s. Macieja  
i Anny Śmieszek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej, pracował jako 
pastuch, a następnie wyrobnik u zamożnych gospodarzy. Powołany 14 III 1930 do służby woj-
skowej w plutonie pionierów 1 psp, którą zakończył 14 IX 1931. Po przejściu do rez. zawarł zw. 
małż. i zamieszkał w Kasince Małej. Zawezwany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez. do macierzystej 
jednostki, w trakcie których brał udział w operacji „Zaolzie”. W VII 1939 ponownie znalazł się 
w szeregach wojska, gdzie budował umocnienia polowe, po czym 23 VIII powrócił do domu. 
Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front jako pionier. Podczas walk w niezna-
nych okolicznościach przekroczył 20 IX granicę węgierską. Internowany w obozie, skąd zbiegł  
i powrócił do domu. W czasie okupacji pracował jako palacz w tartaku drzewnym w Mszanie 
Dolnej. Po wojnie był zatrudniony w takim samym charakterze w Spółdzielni Drzewno-Olejar-
skiej, skąd w 1966 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 30 VII 1988. [ZKRPiBWP NS, W 530/341]

WRÓBLEWSKI JAN IGNACY, ur. 5 VIII 1903, Tarnów i tam zam., s. Ignacego i Marii 
Szaron; ppor. rez., nauczyciel. Absolwent tarnowskiego gimnazjum, a następnie Wydziału Fi-
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lozoficznego UJ z 1928. Powołany w 1930 do służby wojskowej, którą odbywał w Szkole Pod-
chorążych Rez. Piechoty przy 4 psp. W 1933 został mianowany ppor. z przydziałem do 1 psp. 
Był nauczycielem gimnazjalnym w Staszowie. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki,  
z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli 
sow. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd 1 IV 1940 został wywieziony przez NKWD na pod-
stawie niedatowanej listy wywózkowej, poz. 68 do Katynia i tam zamordowany. Jego nazwisko 
figuruje w Amtliches Material zum Massenmord von Katyń pod nr 0237, natomiast w polskim 
wykazie ofiar pod pozycją 237. Podczas ekshumacji odnaleziono przy nim: książeczkę woj-
skową, kalendarzyk kieszonkowy, notatnik i dowód osobisty. [Ksp, PJWiI, t. 5, s. 404; P1P, s. 133;  
J. Tucholski, Mord w Katyniu, s. 252; A Szczęśniak, Katyń, s. 181; GNLK, s. 94]

WSZOŁEK FRANCISZEK, ur. 3 XI 1908, Szymbark, pow. gorlicki, s. Jana i Katarzyny 
Trybus; strz. rez., wozak. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach 
pomagając im w gospodarstwie. Następnie pracował jako furman w lasach państwowych. 
Służbę wojskową pełnił od III 1929 do 1 XII 1930 w 6 psp Sambor. Powołany w V 1939 do ON 
i skierowany na przeszkolenie wojskowe. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. bON „Gorlice”, z którą 
wyruszył na front na Magurę Małastowską jako amunicyjny. Podczas walk w Sądowej Wiszni 
jego oddział został rozbity, po czym na rozkaz dowództwa rozpoczął powrót do domu. Zatrzy-
many przez Niemców w Przemyślu i osadzony w tamtejszym obozie przejściowym. Podczas 
transportu jeńców do stalagu zbiegł z wagonu kolejowego i powrócił do domu. W zasadzie 
przez całe swoje życie był wozakiem, zwożąc z lasu drewno. Spoczywa na cmentarzu w Szym-
barku. [ZKRPiBWP NS, Wn 55; ZKRPiBWP Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 1]

WSZOŁEK TOMASZ, elew. Uczeń gry na waltorni w orkiestrze 1 psp Wraz z kolegami prze-
wieziony 4 IX 1939 do OZ Brzeżany, skąd na rozkaz przełożonych wyruszył ku południowej granicy 
kraju. Podczas wykonywania zadania 18 IX oddział został otoczony w Tłumaczu przez wojska sow., 
po czym dostał się do niewoli. Osadzony w obozie Podwołoczyska. Innych danych brak. [KLc]

WYCZESANY MARCELI, ur. 9 I 1913, Kopaliny, pow. brzeski, s. Michała i Marii Adam-
czyk, zam. Brzesko; ppor. rez., urzędnik pocztowy. Absolwent Państwowego Gimnazjum  
w Brzesku z 1933. Służbę wojskową pełnił od 18 IX 1933 do 27 III 1934 w Baonie Podchorą-
żych Rez. Piechoty Zambrów. Przeniesiony w stopniu kpr. na Dywizyjny Kurs Podchorążych 
Rez. Piechoty przy 27 DP odbywający się w 50 pp Strzelców Kresowych Kowel. Tam też po 
jego ukończeniu jako plutonowy pchor. odbywał praktykę, na stanowisku d-cy plutonu. Mia-
nowany ppor. rez. ze starszeństwem od 1 I 1937 i przeniesiony do 1 psp. Tam też rok później 
jako rezerwista, doskonalił swoją wiedzę wojskową, biorąc udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 
w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk jego oddział został rozbity 
pod Krosnem, po czym kontynuował dalszą walkę prawdopodobnie w składzie 3 DG. W bli-
żej nieznanym miejscu i okolicznościach dostał się do niewoli sow. Osadzony w kozielskim 
obozie, skąd na podstawie listu wywózkowego NKWD nr 32/3 z 14 IV 1940, został wysłany 
do Lasu Katyńskiego i zamordowany. Jego nazwisko figuruje w niemieckim Amtliches Material 
zum Massenmord von Katyń, pod poz. 031105. W czasie ekshumacji ubrany był w żołnierski 
mundur, a w jego kieszeniach znaleziono 2 listy. Spoczywa w bratniej mogile, prawdopodob-
nie szóstej. [Pro Memoria, WPH,, zeszyt 4/1992, s. 369-370; Ksp, PJWiI, t. 5, s. 406; P1P, s, 134; J. Tucholski, Mord 
w Katyniu, s. 252; A. Szczęśniak, Katyń, s. 181; GNLK, s. 95]

WYDRA ROMAN KAZIMIERZ, ur. 26 II 1911, Bochnia, s. Kazimierza i Agaty Wolar-
skiej, ż. Helena; ppor. rez., nauczyciel. Absolwent miejscowego Seminarium Nauczycielskiego, 
a następnie od 1938 student Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Krakowie. Ukończył Szkołę 
Podchorążych Rez. Piechoty przy 20 pp Kraków. Ppor. mianowany ze starszeństwem z dniem 
1 I 1935. Powołany w 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, które odbywał na stanowisku d-cy 
plutonu strzeleckiego. Pracował w Szkole Powszechnej w Łapanowie. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, a następnie przekazany wraz z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach. 
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Do niewoli sow. dostał się 19 IX w Tłumaczu, w czasie przemarszu wojsk polskich w kierun-
ku granicy węgierskiej. Osadzony w obozie Kozielsk, skąd przesłał do żony jedyny list z datą  
29 XII 1939. Wywieziony 16 IV 1940 w godzinach popołudniowych przez NKWD, na podsta-
wie listy wywózkowej nr 29/3, poz. 6. transportem do Lasu Katyńskiego i tam dzień później 
zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci do bratniej mogiły prawdopodobnie czwartej  
i zewidencjonowany pod nr 2755. [Pro memoria, WPH, zeszyt 3-4/1990, s. 427; GNLK, s. 95]

WYGODA FRANCISZEK, ur. 12 XII 1900, Naściszowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Al-
biny Kozdroń; strz. rez., rolnik. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w czasie której wraz 
ze swoja k. z 1 psp wkroczył do Kijowa. Po wojnie pozostał w swoim pułku odbywając służbę 
wojskową. Zmob. w VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którym wyruszył na front. Pod-
czas walk dostał się w Rawie Ruskiej do niewoli sow. Osadzony w prowizorycznym obozie 
przejściowym usytuowanym w otwartym polu, skąd po 5-dniowym pobycie wraz z 12 współ-
towarzyszami niedoli zbiegł i powrócił do domu. Podczas okupacji przez 3 lata był sołtysem  
w Naściszowej, co ułatwiało mu kontakt z podziemiem. Odzn. trzema medalami, które znisz-
czył w czasie rosyjskiej rewizji w domu. Zm. 13 IV 1951 i spoczywa na cmentarzu komunal-
nym Nowy Sącz-Gołąbkowice. [Relacja syna Mariana]

WYGODA JÓZEF, kpr. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp grający w orkiestrze puł-
kowej na flecie. Podczas wrześniowych walk przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie 
Komárom, skąd w 1940 został zwolniony, po czym powrócił do domu. Zm. w Krakowie. [KLc]

WYKRĘT EUGENIUSZ, ur. 22 II 1916, Zubrzyca Dolna, pow. nowotarski, s. Marcina  
i Marii Zubrzyckiej; strz., górnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, 
w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk 
pod Przemyślem dostał się 14 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu IV A Hoyerswerda,  
w którym przebywał przez 2 lata, po czym został zwolniony do domu. Jako mieszkaniec Orawy, 
został powołany w 1942 do wojska słowackiego, gdzie służył do VII 1943. Do 1955 pracował 
na roli, po czym wyjechał do Chorzowa, gdzie zatrudnił się w kopalni węgla kamiennego. Po 
przejściu na emeryturę powrócił do Zubrzycy Dolnej. Zm. 31 XII 1993 i spoczywa na cmenta-
rzu w Zubrzycy. [ZKRPiBWP NS, W 704/524]

WYROSTEK WINCENTY, pochodził ze Szczawnicy, pow. nowotarski; strz. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Kro-
ścienku. W ramach służby patrolował odcinek od rzeki Dunajec po Jaworki. 1 IX podczas 
rutynowego patrolu dostał się na Hali Jaworki do niewoli słowackiej. Osadzony w obozie 
przejściowym, skad zbiegł, po czym powrócił do domu. W XII 1939 wstąpił do SZP, gdzie pod 
pseud. „Sęp” pełnił służbę kurierską. W 1944 wstąpił do oddziału partyzanckiego AK Krysty-
na Więckowskiego „Zawiszy. [Relacja Franciszka Ciesielki]

WYRWICZ MARIAN, ppor. służby stałej w 1 psp Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na 
front dowodząc 5 ks. W trakcie wrześniowych walk, 16 IX po reorganizacji pułku został d-cą 
1 k. [P1P, s. 114]

Z

ZABŁOCKI WOJCIECH, ur. 20 IV 1907, Łącko, pow. nowosądecki, s. Ludwika; strz., 
rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował jako konwojent, przewożący konno 
pocztę z Łącka do Starego Sącza. Powołany 15 III 1930 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, 
skąd skierowano go 1 IX 1930 do szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu w stopniu st. strz. 
powrócił do k., gdzie był d-cą drużyny. Do rez. przeszedł 25 IX 1931. W 1935 zawarł zw. małż. 
z Marią Cebulą i zamieszkał w Gołkowicach Górnych 12; mieli 2 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 
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1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front w plutonie łączności. 
Podczas walk, z przestrzałem prawego i lewego uda oraz prawego przedramienia, połączonego 
z otwartym złamaniem, dostał się do niewoli niem. Przewieziony chłopską furmanką 10 IX 
do szpitala w Zamościu, gdzie amputowano mu rękę poniżej łokcia. Przeniesiony do krakow-
skiego szpitala im. Kopernika, a następnie im. Narutowicza, który opuścił 1 VIII 1940. Tuż po 
zakończeniu okupacji wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych. Był członkiem Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Inwalidów w Starym Sączu, a także radnym GRN w Gołkowicach. Odzn.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939” oraz odznaką „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckie-
go”. Zm. 17 VIII 1982 i spoczywa na cmentarzu w Gołkowicach. [ZKRPiBWP NS, Z 4/73; SGSS, Zg 
173/46; APK, UW II, ZI 283; tamże PCK 19, Lista..., szpital Zamość, poz. 705; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 217; 
Świadek Jana Maśki, Kazimierza Piętki, Antoniego Silańskiego]

ZACHARIASZ IGNACY, strz. We IX 1939 żołnierz 4 k. bON „Gorlice”. Poległ podczas 
walk w Krościenku Wyżnim. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

ZACHARIASZ WŁADYSŁAW, strz. ur. w Sękowej pow. gorlicki, s. Franciszka i Marii 
Przybycień. W okresie powojennym mieszkał w Mielcu. We IX 1939 żołnierz 7 drużyny 4 k. 
bON „Gorlice”. Innych danych brak. [ZKRPiBWP, Koło Gorlice, Akta członków, poz. 46; Świadek Edwarda 
Tumidajowskiego.

ZACHWIEJA FRANCISZEK, ur. 3 IV 1904, Szczawnica, pow. nowotarski, s. Jana  
i Anny Zachwieja, ż. od 1933, 2 dzieci; strz., rolnik. Po ukończeniu w 1918 szkoły powszech-
nej pomagał rodzicom w gospodarstwie. Powołany w X 1925 do służby wojskowej w 20 pp 
Ziemi Krakowskiej, którą zakończył w IV 1927. Po przejściu do rez. był powoływany w 1930 
i 1939 na przeszkolenie wojskowe. Zmob. 18 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Podczas działań wojennych dostał się 19 IX w nieznanych okolicznościach do niewoli sow.  
w Tłumaczu. Osadzony 4 X 1939 w obozie NKWD Równe–Lwów i przydzielony do prac dro-
gowych. Z chwilą niem. agresji na Rosję Sowiecką wywieziony do obozu NKWD w Starobiel-
sku. Po zwolnieniu z niewoli wyjechał 2 IX 1941 do Trockoje, gdzie wstąpił do powstającej 
Armii Polskiej gen. Andersa. Wraz z nią opuścił ZSRR udając się do Iranu. Następnie stacjono-
wał w Palestynie, Iranie i Iraku. Przerzucony do Włoch, gdzie brał udział w walkach o Monte 
Cassino i Bolonię. W PSZ na Zachodzie służył do 30 V 1947, po czym powrócił do kraju. 
Tu trudnił się rolnictwem, by w 1961 zostać pracownikiem Państwowego Przedsiębiorstwa 
Uzdrowisk Szczawnica. Stamtąd też w 1971 przeszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Monte Cassino, oraz medalami „Gwiazdą za Wojnę 1939-45”, „The Italy Star”, 
„Medalem Wojska”, a także „Odznaką Grunwaldzką”. Zm. 28 I 1988 i spoczywa na cmentarzu 
w Szczawnicy. [AKZKRP Szczawnica, t. 2, k. 644-49; Indeks represjonowanych, poz. 139359] 

ZACHWIEJA JAN, ur. 9 VIII 1909, Szczawnica, s. Wojciecha i Anny; strz. rez., dróżnik. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
W wieku 18 lat rozpoczął pracę w tartaku. Służbę wojskową pełnił w latach 1922-1923, po jej 
zakończeniu zawarł zw. małż. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp lecz już Niemcy weszli i nie zdążyli 
nas umundurować, to nas wszystkich zabrali do Niemiec do niewoli. Tam byłem siedem miesięcy. 
Po powrocie do domu pracował w tartaku. Zabrany podczas pracy przez gestapo i osadzony  
w więzieniu, które opuścił po 5 tygodniach. Po czym pracował przy remontach i budowie dróg. 
Po wojnie został zatrudniony jako dróżnik w Szczawnicy, skąd w 1956 przeniesiono go do Szcza-
wy. W 1974 odszedł na emeryturę. Zm. po 1986 i spoczywa na cmentarzu w Szczawnicy. [ZKR-
PiBWP NS, Z 108/134]

ZACZYK ADAM, ur. 28 VII 1914, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Kune-
gundy, zam. Poręba Mała; plut. służby stałej. Podoficer zawodowy w 1 psp, z którym wyruszył 
na front. Podczas walk koło Krosna został ciężko ranny. Ostatni raz widziano go żywego, gdy 
leżał na furmance i jechał do szpitala. [SGNS, Zg 21/50] 
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ZACZYK JÓZEF, ur. 2 I 1902, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Gabriela i Marii Wiktor; 
strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił w latach 1924-1925, po jej zakończeniu pracował  
w swoim gospodarstwie. W dniu 31 XI 1928 zawarł zw. małż. z Genowefą Janik. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty. Pod-
czas walk dostał się Żółkwi do niewoli niem. Umieszczony w stalagu IV A Hohnstein (nr jeńca 
6867) i przeznaczony do 2 k. Kriegsgefangenen Bau- und Arbeitsbataillon 24 (Kr.-Gef.-Bau-u.
Arb.-Batl. 24) Halle. Tam z początkiem 1943 zachorował. Wobec braku postępów w leczeniu, 
odesłano go do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 12 I 1956 i spoczywa na 
cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, Z 15/32]

ZACZYK JÓZEF, ur. 20 V 1908, Kraków, s. Joanny; strz. rez., ślusarz. Ukończył 3 kla-
sy szkoły powszechnej. Powołany 15 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył  
19 IX 1932. W 1935 podjął pracę przy wznoszeniu zapory wodnej w Rożnowie. Zmob. 20 VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do ktab por. rez. Adama Chwaliboga, z którą wyruszył na front do 
Bielska. Podczas walk ranny w głowę odłamkiem bomby, dostał się w Ottyni do niewoli sow. 
Osadzony w obozie Oranki, skąd 2 XI 1939 przewieziono go do Brześcia. Tam w drodze wy-
miany jeńców przekazano go stronie niem. i osadzono w stalagu. Przeniesiony w VI 1941 na 
status robotnika cywilnego i skierowany do prac przymusowych w Prenzlau. Tam zachorował, 
po czym we IX 1944 został zwolniony, ze względu na zły stan zdrowia. Począwszy od 10 IX 
1945 był pracownikiem Warsztatów Głównych PKP (późn. ZNTK) w Nowym Sączu. Wówczas 
też poddany został w 1967 w Krakowie operacji usunięcia odłamków bomby z głowy. Na eme-
ryturę przeszedł w 1971. Zm. 13 III 1997 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu, kw. 19. [ZKRPiBWP NS, Z 255/321; Świadek Józefa Urbanka]

ZACZYK JULIAN, ur. 17 I 1908, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Wincentego i Paraskie-
wy Potypiak; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1929-1931. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przekazany jako amunicyjny rkm do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wielicz-
ki. Podczas walk dostał się 8 IX do niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaiserstein-
bruch (nr jeńca 1442), a od 25 IV 1940 w stalagu VI F Bocholt. Po zwolnieniu z obozu w 1941  
i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wywieziony do przymusowych prac w Düren. 
Tam tez doczekał wolności, po czym 1 IX 1946 powrócił do kraju. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w III kwartale 1997  
i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, Z 27/278]

ZACZYK MICHAŁ, ur. 31 XII 1913, Żeleźnikowa, pow. nowosądecki, s. Józefa i Kune-
gundy; kp rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 5 III 1934 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 7 IX 1935. Zmob. 
24 VIII 1939 do 1 kckm 1 psp, po czym wyruszył na front pod Grybów. Swój udział w wojnie 
zakończył pod Lwowem, gdzie jego oddział został zbombardowany, a następnie rozbity. Z ca-
łej kompanii zostało nas tylko dziewięciu. Ja uszedłem z życiem, bo się ukryłem. Po kilku dniach 
wyszedłem z ziemi, nie widząc nikogo doszedłem do lasu i w ten sposób ocaliłem życie. Po powro-
cie do domu trudnił się rolnictwem. W 1943 zawarł zw. małż., z którego narodziło się 9 dzieci.  
W latach 80. XX wieku sprzedał gospodarstwo i przeniósł się do bloku w Nowym Sączu. Zm. 16 X 
1992 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 53. [ZKRPiBWP NS, Z 341/222]

ZACZYK ROMAN, zam. w Łabowej; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp  
i przydzielony do bw. Podczas walk dostał się w nieznanych okolicznościach, za Medyką, do 
niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Kobierzyn, skąd miał być wywiezio-
ny do Rzeszy. Innych danych brak. [Świadek Jana Mąki]

ZACZYK STANISŁAW, ur. 5 V 1910, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Jakuba i Marii Ptak; 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 28 X 1931 do służby wojskowej w 3 szwadronie 13 Pułku Ułanów 
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Wileńskich Nowowilejka, którą zakończył 20 IX 1933.W okresie 22 X-20 XI 1936 uczestniczył 
w ćwiczeniach rez. w plutonie łączności 5 psk Kraków. Wcielony 5 V 1939 w szeregi ON, gdzie 
przechodził 15-dniowe przeszkolenie wojskowe na obozie w Cyganowicach k. Starego Sącza. 
Zmob. 20 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front do Huty, 
gdzie budował umocnienia polowe. Podczas walk w Sądowej Wiszni oddział został rozbity.  
W tej sytuacji zbierający rozbitków oficer dołączył go do napotkanej grupki żołnierzy, z który-
mi kontynuował marsz do Lwowa. Celu nie osiągnął, bowiem niedaleko tego miasta dostał się 
do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Kraków, skąd zbiegł 
i powrócił do domu. Przez okres okupacji pracował w rolnictwie. W 1946 zawarł zw. małż., 
po czym został zatrudniony w nowosądeckim Zarządzie Dróg i Mostów, a następnie w tartaku  
w Nawojowej. Zm. w 1991 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, Z 328/203]

ZACZYK WŁADYSŁAW, ur. 16 VII 1904, Kamionka Mała, pow. nowosądecki, s. Jana, 
ż. Ludwika Bednarek, 3 dzieci, zam. Nowy Sącz, ul. Żywiecka 12; strz. rez., rolnik. Zmob.  
w VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Pod-
czas wrześniowych walk był ranny w prawą rękę. W 1945 został członkiem Związku Inwalidów 
Wojennych. [APK, UW II, ZI 283]

ZAGATA JÓZEF, ur. 22 IV 1913, Gronków, pow. nowotarski, s. Jana i Anieli Pępek; strz. 
rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany w III 1937 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, którą zakończył w X 1938. Za-
wezwany niebawem na 12-tygodniowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w czasie których brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas działań 
wojennych po wyrwaniu się z okrążenia, przekroczył 18 IX granicę państwową. Internowany 
w rumuńskim obozie, skąd przekazano go Niemcom i osadzono w stalagu II D Stargard. Po 
zwolnieniu z niewoli w 1941 i przeniesieniu na status robotnika cywilnego, został wywieziony 
do przymusowych robót, gdzie w V 1945 odzyskał wolność. Do kraju powrócił 5 miesięcy 
później. W 1958 zawarł zw. małż. z Marią Leśnicką. Zm. 24 VI 1993.[ZKRPiBWP NS, Z 352/227]

ZAGATA JÓZEF, ur. 4 I 1911, Ostrowsko, pow. nowotarski, s. Jana i Marii Kamoń; strz. 
rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
Powołany w III 1935 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1936. W 1938 zawarł zw. małż. 
z Anną Grab, z którą miał 5 dzieci. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do 55 b. asystencyj-
nego, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk dostał się pod Lublinem do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Kielce, a następnie Częstochowa, skąd w związku z li-
kwidacja obozu, został zwolniony 27 X 1939 jako rolnik. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. 
Zm. 26 I 1995 i spoczywa na cmentarzu w Ostrowsku. [ZKRPiBWP NS, Z 356/287]

ZAJĄC ADAM, ur. 30 III 1909, Wielopole, pow. nowosądecki, s. Piotra i Ludwiki Fałow-
skiej; strz. rez., szewc. Po szkole powszechnej uczył się szewstwa, po czym pracował w tym za-
wodzie. Powołany 30 X 1931 do służby wojskowej w 5 psk Tarnów, którą zakończył 11 X 1933. 
Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. i zamieszkał w Nawojowej. Zawezwany w 1935 na ćwi-
czenia wojskowe, które odbywał w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy 
Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk o Lwów dostał się 
do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym Kraków, gdzie zachorował lub odezwały 
się wcześniej otrzymane rany, bowiem 3 X 1939 został przeniesiony do tamtejszego szpitala św. 
Łazarza. Po wypisaniu z lecznicy 25 X 1939 powrócił do domu. Począwszy od 1940 pracował  
w tartaku, skąd w 1975 odszedł na rentę inwalidzką. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski i medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Zm. w III 1992 i spoczywa na 
cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, Z 277/214; APK, PCK, 19, Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 8490]

ZAJĄC FRANCISZEK, ur. 13 XII 1907, Wielopole, pow. nowosądecki, s. Józefa i Zofii;
strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Jego wrześniowy szlak jest 
nieznany. Zm. 7 III 1989 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 23. 
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ZAJĄC JAKUB, astrz. rez., rolnik.. Zmob. 22 VIII 1939 do 3 k. strzeleckiej 1 psp, z którą 
wyruszył na front pod Grybów. Swój udział w wojnie zakończył pod Lwowem, skąd po kapi-
tulacji powrócił w X 1939 do domu. [Świadek Stanisława Kurkowskiego]

ZAJĄC JÓZEF, ur. w 1913, zam. Święcany, pow. jasielski; strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 
1 psp, z którym wyruszył na front w szeregach plutonu ppanc. Jego dalsze dzieje są nieznane. 
[SGNS, Zg 503/46]

ZAJĄC–OLSZANECKI JÓZEF, kpr. służby stałej. Podoficer zawodowy w orkiestrze 
1 psp. Wraz z innymi członkami orkiestry przekroczył granicę węgierską. Internowany w obo-
zie Komárom, skąd w 1940 po zwolnieniu powrócił do domu. Zm. w 1974 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [KLc]

ZAJĄC JAN, ur. 22 VI 1916, Przydonica, pow. nowosądecki, s. Jana i Wiktorii Kurcza-
bowicz; strz., rolnik. Powołany 1 III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, z przydziałem do 6 ks,  
w czasie której wybuchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył do miejsca koncentracji 2 b. w Ła-
bowej. Stamtąd piechotą przeszedł wraz z wojskiem do Marcinkowic, skąd koleją podwieziono 
ich do Limanowej. Po przybyciu na miejsce przystąpiono do obrony, wysyłając jego k. w rejon 
Tymbark–Piekiełko z zadaniem zamknięcia kierunku z Dobrej. Po przedarciu się nieprzyja-
ciela pod Mszaną Dolną, wycofano ich do Nowego Sącza. Tu brał udział w obronie miasta, 
a następnie 5 IX odszedł w kierunku wschodnim. Podczas walk w Lasach Janowskich został 
ranny. Wobec niemożności dalszej walki przy pomocy kolegi powrócił do domu. Wyznaczony 
20 IX 1944 przez Niemców jako zakładnik przebywał wespół z 9 innymi mężczyznami przez  
2 tygodnie w nowosądeckim więzieniu. [ZKRPiBWP NS, Z 334]

ZAJĄC KAROL, ur. 21 XI 1921, Nowy Sącz, s. Władysława i Jadwigi Marchacz; strz. Jako 
członek WFiPW, ochotniczo wstąpił w VIII 1939 do 1 psp, gdzie pełnił służbę patrolową i war-
towniczą. Brał udział w obronie Lwowa, skąd po kapitulacji powrócił do domu. Tu z końcem XI 
wstąpił w szeregi Polskiej Organizacji Białego Orła „Resurectio”. W wyniku zdrady, aresztowany 
przez gestapo 18 I 1940 za przynależność do podziemnej organizacji i osadzony w nowosądec-
kim więzieniu. Przewieziony do Tarnowa, skąd transportem z 14 VI 1940 został wywieziony do 
KL Auschwitz (nr obozowy 181). Przeniesiony w III 1943 do KL Neuengamme, a później do tzw. 
Aussenkommando w Hanowerze. Wolność odzyskał z początkiem IV 1945 podczas ewakuacji 
KL Bergen-Belsen. Do kraju powrócił w połowie IV 1945. Odzn.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, oraz odznaką „Za-
służony w Rozwoju Sądecczyzny”. [ZKRPiBWP Z 165/84, tamże Materiały historyczne, t. 53]

ZAJĄC KAZIMIERZ, zamieszkały w Zakopanem. We IX 1939 d-ca kolumny w 1 psp. 
Innych danych brak. [Relacja Witolda Barthmana]

ZAJĄC ROMAN, ur. w 1913; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas wrześniowych walk dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie 
Oranki, skąd po 7-tygodniowym pobycie przekazano go w drodze wymiany jeńców stronie 
niem. Jego dalsze losy są nieznane. [SPNS, Ns IV 25/51; Świadek Wojciecha Kuźmy]

ZAJĄC STEFAN, ur. 8 VI 1909, Sowliny, pow. limanowski, s. Walentego i Antoniny Ma-
mak; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 9 X 1933 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, którą zakończył 
3 IV 1935. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk pod Przemyślem dostał się 14 IX do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym 
Grybów, a następnie Nowy Sącz, skąd wieziono go do stalagu. W czasie transportu wyskoczył 
27 X 1939 z wagonu, doznając poważnych obrażeń ciała. Po przybyciu do domu leczył się. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w 1982 i spoczywa na cmentarzu w Limanowej. 
[ZKRPiBWP NS, Z 55/78; Książeczka wojskowa nr 0765344]

ZAJĄC SYLWESTER, ur. w 1907, Skrzętla, pow. nowosądecki i tam zamieszkały, s. Anto-
niego i Jadwigi; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył 
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na front. Podczas walk był prawdopodobnie ranny, bowiem w okresie 27 IX-8 XII 1939 prze-
bywał w krakowskim szpitalu św. Łazarza. [APK, PCK, 19, Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 8922]

ZAJĄC WINCENTY, ur. 18 I 1908, Kostrza, pow. limanowski, s. Franciszka i Reginy; st. 
strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pracował zarobkowo u zamożnych 
gospodarzy. W wieku 17 lat został pracownikiem PKP Kraków. Powołany 18 IX 1928 do służby 
wojskowej, którą zakończył 20 IX 1931. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk ranny w Skrzydlnej, dostał się do 
niewoli niem. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 5446), a od 29 VI 1940 
w stalagu XII A Limburg. Przeniesiony następnie 29 III 1942 do stalagu XII D Trier, skąd 
po zwolnieniu i przeniesienia na status pracownika cywilnego, został wywieziony do przy-
musowych robót. Wykorzystując nadarzającą się sytuację zbiegł 20 II 1944 z miejsca pracy  
i przedostał się do II Korpusu gen. Andersa. Brał udział w bitwie o Monte Cassino i Bolonię. 
Po zakończeniu działań wojennych wyjechał do Anglii, skąd w 1947 powrócił do kraju. Odzn. 
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, Z 57/130]

ZAJĄC WŁADYSŁAW, zam. Zbyszyce, pow. nowosądecki; strz. We IX 1939 żołnierz  
1 psp, z którym wyruszył na front. Jego wrześniowy szlak jest nieznany. Ok. 1946 wyjechał jako 
osadnik na Ziemie Zachodnie. Innych danych brak. [Relacja Tadeusza. Sarny]

ZAJĄC, imię nieznane; strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył 
na front pod Hutę razem z 1 k. „Nowy Sącz”. Podczas walk pod Wawrzką został ranny. Prze-
wieziony do nowosądeckiego szpitala, gdzie zm. 6 IX. Spoczywa w zbiorowej mogile żołnier-
skiej na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 314]

ZAJDEL M., plut. We IX 1939 pełnił funkcję szefa kuchni w bON „Gorlice”. Innych da-
nych brak. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., przypis 10, s. 38]

ZAKLUKIEWICZ (?), imię nieznane; strz. Żołnierz we IX 1939, który wraz 8 ks 1 psp 
wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Rudolfa Borusiewicza]

ZAKRZEWSKI EUGENIUSZ, ur. 13 VI 1923, Jaworzno, s. Michała i Zofii Nowak, kawaler;
strz., dekorator. Ukończył Szkołę Powszechną im. W. Jagiełły i kontynuował naukę w Publicznej 
Szkole Dokształcającej Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, gdzie w chwili wybuchu wojny był 
przodującym absolwentem 2 klasy działu malarskiego. Jako członek WFiPW, a także Związku 
Strzeleckiego, w ramach organizowanych przez ZS służb pomocniczych, otrzymał przydział do 
służby wartowniczej przy nowosądeckim moście „heleńskim”, a następnie w elektrowni miejskiej. 
Oddział stacjonował w sali konferencyjnej ratusza. Wobec postępującej niem. ofensywy na rozkaz 
przełożonych wraz z wojskiem wyruszyli 5 IX w kierunku wschodnim przez Grybów, Gorlice, 
Jasło do Sanoka. Tam nocowali w koszarach i uzupełnili wyposażenie, po czym 11 IX wymaszero-
wali w kierunku Przemyśla, na Sambor, gdzie dostali się w pobliżu linii frontu pod ogień lotniczy 
i artyleryjski. Odeszli do Drohobycza, gdzie 12-15 IX stacjonowali w Rafinerii Nafty „Polmin” 
i pełnili służbę wartowniczą w rafineriach „Polmin” i „Galicja”, wraz z miejscowym oddziałem 
ZS. Brali także udział w patrolowaniu okolicznych wiosek, celem zabezpieczenia przed ukraińską 
dywersją. Wobec podejścia sił niem. pod miasto, po pierwszych potyczkach, zabierając zdobyt 
niem. samochód ciężarowy, 16 IX przemieścili się do Stryja, po zakwaterowaniu w szpitalu, 17 IX 
pomaszerowali w kierunku Stanisławowa, jednak zawrócili do Stryja ze względu na sow. agresję. 
Stamtąd przez Dolinę i Nadwórną dotarli 19 IX do granicy węgierskiej. Po jej przekroczeniu 19/20 
IX i nocy w miejscowych koszarach, pociągiem przewieziono ich do Komaróm, gdzie zostali ulo-
kowani w d. arsenale. 11 XI z powodu przepełnienia obozu, część internowanych samochodami 
została przewieziona do Bátorkeszi, gdzie zakwaterowano ich w budynkach dużego gospodar-
stwa. Po ucieczce 6 I 1940, dotarli koleją do Budapesztu, gdzie po zameldowaniu się w konsula-
cie, zostali zakwaterowani w hotelu, oczekując na wizy zagraniczne. 23/24 I wyjechali koleją do 
Jugosławii, z Zagrzebia koleją do Mediolanu, przez Turyn do Modane. Po noclegu w koszarach 
strzelców górskich – już na terenie Francji przez obóz zborny w Breście, dotarł do Coëtquidan. 
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Tu po stawieniu się przed komisją lekarską, został przyjęty do WP, skierowany do Plelan, otrzy-
mując przydział do 4 plutonu 7 k. 2 Pułku Grenadierów Wielkopolskich 1 Dywizji Armii Polskiej 
we Francji. Wraz z nim wyruszył na front do Lotaryngii, gdzie też w VI 1940 podczas walk pod 
Dieuze i Rohrbach, dostał się 17 VI do niewoli niem. Osadzony w stalagu X A Schleswig (nr jeńca 
10423), gdzie też 3 V 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk brytyjskich. Po wyzwo-
leniu, zdemobilizowany w Paryżu, wstąpił 16 XI 1945 do PSZ i został skierowany do Lippstadt 
(Westfalia). Tam wstąpił do ZHP w Niemczech – kręgu Starszo-Harcerskiego tzw. czarnej „13” 
im. Wł. Sikorskiego, po przeniesieniu do Polskiego Obozu Wojskowego w Borghorst, został kroni-
karzem kręgu 7 Hufca Harcerskiego, Chorągwi Nadreńskiej „Warta”. Awansowany do stopnia kpr. 
w 1946, zdemobilizowany 3 VI 1947, ukończył 31 VII 1947 Polskie Gimnazjum Ogólnokształcące 
w Borghorst, stamtąd powrócił do Obozu Wojskowego w Lippstadt, gdzie przebywał do II 1948. 
Stamtąd wyjechał do Brukseli i w VI tegoż roku wstąpił do Academie Royale Des Beaux-Arts Et 
Ecole Des Arts Decoratifs (Królewskiej ASP), gdzie w 1950 ukończył wydział rysunku klasycznego. 
W 1952 wyjechał do Kanady i po osiedleniu się w Montrealu, pracował w firmie wystawienniczej
do 1971, kiedy to powrócił na stałe do Polski. W latach 1971-1987 pracował w dziale dekoratorni 
sądeckich ZNTK. Własnej rodziny nie założył. Zm. 30 VIII 1990 w Nowym Sączu. 

Odzn: „Croix des Combattants Volontaires”, „Medaille Commemorative Francaise de la 
Guerre 1939-1945” z baretkami „Engange Volontaire” i „France”, medal „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”, „Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. [L. Zakrzewski, 
Eugeniusz Zakrzewski. Pamiętniki wojenne – wrzesień 1939–połowa 1943, „Almanach Sądecki”, nr 2/1999; L. Zakrzew-
ski, Eugeniusz Zakrzewski 1923-1990, „Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 
1939-1956” t.10, Kraków 2004] 

ZALERZEWSKI (?), imię nieznane, ppor. We IX 1939 d-ca posterunku Straży Granicz-
nej, wcielonej 6 IX do bON „Gorlice”. Innych danych brak. [Relacja Józefa Chomicza]

ZALEWSKI WŁADYSŁAW, strz. We IX 1939 żołnierz 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”. Poległ 
w czasie walk w Krościenku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

ZALIŃSKI STANISŁAW, ur. 8 V 1912, Bańska, pow. nowotarski, s. Wincentego i Wik-
torii Małkusy; kpr. rez., rolnik. Jego ojciec poległ w 1914 na froncie rosyjskim jako żołnierz 
austriacki. Matka wyszła ponownie za mąż, wychowując 3 dzieci. Powołany w 1934 do służby 
wojskowej, którą zakończył w 1936. Po przejściu do rez. zawarł zw. małż. i zamieszkał u ż., 
pracując w gospodarstwie rolnym. Zawezwany 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, które od-
bywały się na Wołyniu. Po ich zakończeniu powrócił do Nowego Sącza, po czym brał udział  
w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do Tylicza. Tam doszło do walki 
z Niemcami w której jeden samochód pancerny spaliliśmy. Niemcy puścili później cztery pociski 
artyleryjskie i rozburzyli dom i kilka osób zostało zabitych, aż w końcu musieliśmy podjąć od-
wrót. Było to pod wieczór i w nocy, przeszliśmy do miejscowości Stróże za Nowym Sączem. Tam 
były przygotowane już okopy, w których dostałem rozkaz pilnować drogi. Weszliśmy w okopy  
a Niemcy już zrobili na nas natarcie. Ja dostałem rozkaz zrobić wystrzał który trafił w nieprzy-
jacielski patrol, po czym oni się wycofali. Tam cały dzień w tych okopach biliśmy się, jednak  
w nocy dowódca dał rozkaz wycofać się za San. Tam mieliśmy odpoczynek, a tu znowu zbiórka 
i natarcie na nas Niemców. Musieliśmy się wycofać na wzgórze. Tam okopaliśmy się. Artyleria 
niemiecka biła naszą artylerię cały dzień. Tak pod obstrzałem byliśmy cały dzień. Stamtąd my-
śmy znowu próbowali się wycofać do miejscowości Przemyśl. Tam w lesie dowódca dał rozkaz 
natarcia na Niemców. Ja miałem trzy konie, które mi wszystkie zabili, także dowódca zginął. Ja 
później przebrałem się i ukryłem w lesie, a później wróciłem do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. Zm. 17 II 1992.[ZKRPiBWP NS, Z 329/210]

ZAŁĘSKI WŁADYSŁAW STANISŁAW, ur. 7 V 1911, Stróżówka, pow. gorlicki,  
s. Józefa i Marianny Krzyszka, zam. Stróża; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do bON „Gorlice”,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk został ciężko ranny. Widział go będący wówczas 
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na tzw. uciekinierce Stanisław Sygnar ze Stróżówki. Z początkiem IX 1939 spotkałem na ulicy 
małego miasteczka koło Drohobycza Władysława Załęskiego, leżącego na wozie. Rozpocząłem  
z nim rozmowę, której nie ukończyłem, gdyż Niemcy zaczęli nas ostrzeliwać. Po ustaniu obstrzału 
Sygnar próbował go odnaleźć, lecz jego wysiłki nie przyniosły rezultatu. Istnieje uzasadnione po-
dejrzenie, że żołnierz poległ w czasie owej nawały ogniowej. Postanowieniem Sądu Powiatowego 
w Gorlicach z 8 III 1957 został uznany za zm. z dniem 1 I 1947.[SPGorlice, Ns I 250/56]

ZAŁUBSKI JAKUB, ur. 30 VI 1911, Łososina Dolna, pow. nowosądecki, s. Franciszka  
i Marii Szewczyk; plut. rez., urzędnik. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej im. Stanisława Ko-
narskiego w Nowym Sączu, uczęszczał do II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym 
Sączu, jednak w 1928 przerwał naukę z powodu ciężkich warunków materialnych (liczne ro-
dzeństwo) i rozpoczął praktykę jako sprzedawca w Spółdzielni „Kolejarz”. Powołany 18 IV 
1931 do służby wojskowej w 8 ks 1 psp, skąd 1 XII 1931 skierowano go do szkoły podofi-
cerskiej. Po jej ukończeniu, w stopniu st. strz., został d-cą drużyny w 9 ks. Do rez. przeszedł  
13 IX 1932. Powołany w 1937 na 6-tygodniowe ćwiczenia, które odbywał w 1 psp. Zmob.  
24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i skierowany do 55 b. asystencyjnego, z którym wy-
ruszył na front do Krakowa, jako podoficer gospodarczy. Podczas walk dostał się w Uhno-
wie do niewoli niem. Konwojowany pieszo do obozu przejściowego Dębica, a stamtąd koleją, 
zbiegł koło Kłaja i powrócił do domu. Tu pracował przy budowie drogi Nowy Sącz–Rożnów, 
a następnie w Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu-Sandez (d.Warsztatach Głównych PKP).  
W 1942 zawarł zw. małż. z Jadwigą. Aresztowany na przełomie IV i V 1943 za przynależ-
ność do organizacji podziemnej i osadzony w nowosądeckim więzieniu. Po kilku tygodniach 
przewieziony do Krakowa, i wysłany transportem do KL Gross-Rosen (nr obozowy 1422). 
Po półtorarocznym pobycie przeniesiony 12 II 1945 do KL Mittelbau-Dora w Nordhausen  
(nr obozowy 118600), a następnie 15 III 1945 do obozu głównego. Tam też odzyskał wolność 
w V 1945 w wyniku alianckiej ofensywy. Do kraju powrócił w 1946, po czym rozpoczął pracę 
w PSS „Społem” na stanowisku kierownika transportu, a następnie kierownika Działu Admi-
nistracyjno-Gospodarczego. Równocześnie ukończył liceum ogólnokształcące. Przeniesiony  
w 1965 do Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej, której był dyrektorem. W 1966 został za-cą dy-
rektora ds. handlowych Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książek „Ruch” w Nowym 
Sączu. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939” oraz odznakami: „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego” i „Zasłużony 
dla Spółdzielczości”. Zm. 23 IV 1982 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. 
[ZKRPiBWP NS, Z 69/66; Książeczka wojskowa nr C 0768869; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 220]

ZAŁUBSKI KAZIMIERZ, ur. 28 XI 1911, Łososina Górna, pow. limanowski, s. Piotra  
i Katarzyny Dynda; plut. rez., serowar. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 3 IV 1933 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, 
skąd odesłano go do szkoły podoficerskiej KOP w Czortkowie. Po jej ukończeniu skierowany 
do dalszej służby w 13 b. KOP „Kopyczyńce”, skąd w III 1935 przeszedł do rez. Zawezwany  
w II 1938 na ćwiczenia rez. do 2 psp Sanok, podczas których otrzymał awans na plutonowego. 
Ponownie znalazł się w szeregach wojska w XI 1938, tym razem w 1 psp, z którym uczestniczył 
w operacji „Zaolzie”. Powołany w VII 1939 na przeszkolenie wojskowe do 1 psp, w czasie któ-
rego wybuchła wojna. Z chwilą jej wybuchu wyruszył na front. Podczas walk pod Przemyślem 
został 13 IX ranny w prawą rękę. Umieszczony w tamtejszym szpitalu polowym, gdzie wraz  
z całą jego załogą dostał się do niewoli niem. Przewieziony niebawem wraz z innymi jeńcami 
do obozu przejściowego Rzeszów, skąd po 2-tygodniowym pobycie wysłano go transportem 
do stalagu VI D Dortmund (nr jeńca 2030). Po przeniesieniu do stalagu VI C Bathorn i zwol-
nieniu 28 II 1941, jako robotnik cywilny został wywieziony do przymusowych robót rolnych. 
Po półrocznym okresie pracy u bogatego gospodarza na skutek starań żony, został 13 VII 
zwolniony do domu. Tu pracował w owocarni Tymbark. Po wojnie pracował w mleczarni jako 
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pielęgniarz serów. Po ukończeniu specjalistycznych kursów, został majstrem serowym, skąd  
w 1976 odszedł na emeryturę. Zm. 1 VI 1999. [ZKRPiBWP NS, Z 287/326]

ZAMORSKI TEODOR, ur. 11 VI 1898, Laskowa, pow. limanowski, zam. Nowy Sącz, ul. 
Poprzeczna 37, ż.; strz. rez. Z chwilą wybuchu wojny wstąpił ochotniczo do 1 psp. Tu prawdo-
podobnie dostał przydział do bw, z którym wyruszył na front. Dostał się w nieznanych oko-
licznościach do niewoli sow. Jego dalsze dzieje są nieznane. [APNS, Lista poszukiwanych PCK]

ZAPAŁA JAN, strz., pochodzący z Poręby Wielkiej, pow. limanowski. Zmob. w VIII 1939 
do 3 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał się pod Jaworowem do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków-Płaszów, skąd zbiegł 28 X w czasie przygoto-
wań do wysłania jeńców do stalagu. [Świadek Józefa Cichorczyka] 

ZARĘBA JAKUB, ur. 20 VII 1911, Brzyna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Katarzyny Majew-
skiej; strz. rez., leśnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. W 16 roku życia rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Nawojowa, jako 
robotnik leśny. Powołany 2 IV 1933 do służby wojskowej w 3 ks 1 psp, skąd 15 I 1934 przeniesio-
no go do k. administracyjnej, na pomocnika kierownika kantyny żołnierskiej. Do rez. przeszedł  
6 IX 1934. Zawezwany w 1937 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez. do Baonu Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Zambrowie, podczas których awansował do stopnia st. strz. Ponownie został powoła-
ny do wojska w 1938, gdzie wraz z pułkiem, brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 ks 1 psp, po czym przeniesiono go do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front. Podczas walk 
oddział został rozbity pod Szczyrzycem, a on powrócił do domu. Przez całe życie był leśnikiem. 
Zm. 14 IX 1983 i spoczywa na cmentarzu w Jazowsku. [ZKRPiBWP NS, Z 84/87]

ZAROTYŃSKI EDWARD, ur. 1 X 1901, Frycowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Moniki; strz. 
rez., gajowy. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w go-
spodarstwie. W 1930 zawarł zw. małż. z Zofią Dulską. Zmob. 29 VIII 1939 do bON „Nowy Sącz” 
3 k. „Krynica”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Podczas walk o Lwów dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w stalagu X B Sandbostel, a następnie stalagu IV A Mühlberg (nr jeńca 6865)  
i przydzielony do 2 k. Kriegsgefangenen Bau- und Arbeitsbataillon 24 (Kr.-Gef.-Bau-u.Arb.-Batl. 24)  
w Halle. Tam też 4 IV 1945 odzyskał wolność w wyniku ofensywy wojsk amerykańskich, po 
czym 16 VIII 1945 powrócił do kraju. Zm. 14 V 1977 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. [ZKRPiBWP NS, Z 10/109; Świadek Józefa Zaczyka]

ZASADNY FRANCISZEK, ur. w 1908, Zasadne, pow. limanowski, s. Andrzeja i Marii Bu-
landy; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Walczył w La-
sach Janowskich. Świadek śmierci Wojciecha Bednarczyka. Innych danych brak. [SGSS, Zg 32/47]

ZASADNY TOMASZ, ur. 19 I 1913, Łącko, pow. nowosądecki i tam zam. pod nr 406,  
s. Marcina, ż. Marianna Turek, 1 dziecko; strz., wyrobnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp,  
z którym wyruszył na front. Podczas walk 19 IX ranny w obie stopy, głowę i prawe przedramię 
dostał się do niewoli niem. Umieszczony 3 dni później w biłgorajskim szpitalu, który opuścił 
31 X 1939. [APK, UW II, ZI 283; tamże PCK 19, Lista..., szpital Biłgoraj, poz. 32]

ZASTĘPA KAZIMIERZ, ur. 13 X 1912, Szymbark, pow. gorlicki, s. Michała i Marii Ko-
rzec; st. strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w szkole 
zawodowej zdobywając zawód formierza. Jako czeladnik pracował w Zakładzie odlewniczym 
J. Einhorna w Gorlicach do 1930. Powołany 15 III 1934 do służby wojskowej w 1 kckm 1 psp, 
którą zakończył 10 IX 1935. Zmob. 15 VIII 1939 do bON „Gorlice”, po czym wyruszył na front. 
Podczas walk pod Horyńcem k. Lubaczowa, dostał się do niewoli niem. Osadzony w którymś 
z obozów przejściowych, skąd zbiegł. W czasie okupacji pracował we wspomnianej już firmie.
Po wojnie osiedlił się na połemkowskim gospodarstwie w Hańczowej. Zm. 11 V 1998 i spoczy-
wa na cmentarzu w Hańczowej. [ZKRPiBWP NS, Z 301/312]

ZASTĘPA LEON, ur. 20 V 1908, Szymbark, pow. gorlicki, s. Józefa i Marii Wszołek; kpr. 
rez., tokarz. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. 
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Służbę wojskową pełnił w latach 1931-1932 w 53 pp Strzelców Kresowych Stryj. Po przejściu do 
rez. podjął pracę w Kopalni Nafty „Lasek” w Szymbarku, a następnie w Siarach i Kopalni Nafty
„Magdalena” w Sękowej. Wiosną 1939 został pracownikiem Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertni-
czych „Glinik” w Gorlicach. Powołany w VII 1939 na ćwiczenia do bON „Gorlice” i skierowany 
do wznoszenia umocnień polowych na Magurze Małastowskiej. Podczas walk dotarł do Stani-
sławowa, skąd wyruszył ku granicy węgierskiej. Po jej przekroczeniu internowany w obozie Bűk, 
a później Sárvár, skąd wywieziono go do stalagu XVII A Kaisersteinbruch. W jesieni 1942 po 
zwolnieniu z obozu, powrócił do domu. Aresztowany jesienią 1944 podczas łapanki i osadzony 
w gorlickim więzieniu, skąd miał być wywieziony w głąb Rzeszy. W czasie transportu zbiegł koło 
Sosnowca i ukrywał się do końca wojny. Po wojnie pracował na roli. W 1950 został zatrudniony 
w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego w Gliniku – Przedsiębiorstwo Państwowe, gdzie pra-
cował jako tokarz do 1975, po czym odszedł na emeryturę. Zm. 16 IV 1997 i spoczywa na cmen-
tarzu w Szymbarku. [ZKRPiBWP NS, Z 326/295; tamże, Koło Miejskie Gorlice, Zmarli członkowie, t. 4, poz. 546]

ZATŁOKA STANISŁAW, ur. 11 IV 1913, Międzyczerwienne, pow. nowotarski (od 1965 
Czerwienne), s. Józefa i Agnieszki Chowaniec; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 5 III 1936 do 
służby wojskowej w 1 kckm 3 psp Bielsko, którą zakończył we IX 1937. Zawezwany w jesieni 1938 
na 7-tygodniowe ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. 24 VIII 1939 do plutonu ckm 1 psp i przydzielony do kmarsz, z którą wyruszył na front 
pod Łącko. Po starciu pod Łąckiem wycofał się na Nowy Sącz. Po silnym natarciu nieprzyjaciela 
1 psp wycofał się w kierunku Gorlic, natomiast mój pluton pozostał w odwodzie. Z powodu utrace-
nia łączności i kontaktów z pułkiem, pluton jako samodzielny pododdział wycofał się w kierunku 
Gorlic. Zmasowane naloty lotnictwa niemieckiego utrudniały nam marsz, jak również ich zmecha-
nizowane jednostki. Bez zaplecza kwatermistrzowskiego pluton przedzierał się, docierając w ten 
sposób do Lwowa. Tam przez trzy dni wykonywaliśmy rozkazy obrońców do ostatniego naboju, po 
czym polecono nam złożyć broń i rozproszyć się, Z tą chwilą w 10-osobowej grupie skierował się  
w stronę domu. Zatrzymany przez Niemców w Sądowej Wiszni i osadzony w obozie przej-
ściowym Jarosław, celem wywiezienia do stalagu. Podczas transportu jeńców do Rzeszy zbiegł  
w Krakowie-Prokocimiu, po czym 25 XI 1939 powrócił do domu. W 1942 zawarł zw. małż. 
Pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Począwszy od 1948 przez 2 lata był pracownikiem 
Terenowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Nowym Targu. W 1964 został zatrudniony naj-
pierw jako pracownik fizyczny, a następnie stolarz w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze  
w Częstochowie, skąd w 1978 odszedł na emeryturę. Zm. we IX 1994. [ZKRPiBWP NS, Z 323/245]

ZAWIŁA ZBIGNIEW, ur. 21 IX 1920, Nowy Sącz, s. Stanisława i Marii Najder, z. Joanna Bre-
chańska; plut. pchor., pracownik umysłowy. Pochodził z kolejarskiej rodziny o silnych tradycjach 
socjalistycznych. Po zdaniu matury w I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu zapisał się 
na Uniwersytet Warszawski. Jednak nauki nie rozpoczął, ponieważ 30 IX 1938 został wezwany do 
odbycia służby wojskowej w 4 psp Cieszyn. Po zgłoszeniu się do wskazanej jednostki, skierowano 
go na Kurs Podchorążych Rez. przy 21 DPG. Po jego ukończeniu, został skierowany 22 VII 1939 
na praktykę do 1 psp, gdzie zastał go wybuch wojny. Na front wyruszył jako z-ca d-cy plutonu. 
Podczas walk w Sądowej Wiszni został 16 IX ranny pociskiem rozpryskowym w lewy bark sta-
wowy. Wycofany na tyły i umieszczony w szpitalu, gdzie dostał się do niewoli sow. Po ucieczce 
przedostał się do Krakowa, gdzie był poddany dalszemu leczeniu. Po powrocie do Nowego Sącza  
w II 1941 wstąpił do ZWZ, gdzie w referacie Propagandy i Informacji Inspektoratu Nowy Sącz ZWZ, 
pełnił początkowo funkcję kolportera. Działał pod pseudonimem „Orlik”, zajmował się redago-
waniem i kolportażem biuletynów radiowych. Zagrożony aresztowaniem wyjechał do Przemyśla, 
gdzie w lecie 1942 pod pseud. „Żbik” objął funkcję z-cy kierownika Związku Odwetu tamtejszego 
Kedywu. Był równocześnie oficerem dywersji w swoim inspektoracie. Wiosną 1942 brał udział  
w akcji na posterunek policji w Medyce. Jesienią 1942 uczestniczył w akcji spalenia dokumentacji 
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przemyskiego Arbeitsamtu. W III 1943 po awansie do stopnia por. został d-cy Ośrodka Kedywu 
(kryptonim „Leon”) na terenie Inspektoratu Przemyśl AK. Używał pseud. „Żbik” i „Sawa”. Brał 
udział w wielu akcjach bojowych. Do najbardziej znanych należy odbicie w nocy z 5/6 VIII 1943 
z jasielskiego więzienia 66 więźniów, dokonane przez 6-osobowy oddział żołnierzy podziemia.  
W wyniku tej akcji dodatkowo zbiegło również 120 innych osób. Na początku 1945 wyjechał do Lu-
blina celem podjęcia studiów na tamtejszym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednak zmienił 
zamiar i rozpoczął studia na Wydziale Prawa UJ. Tam też w XI 1945 nawiązał współpracę ze struk-
turami WiN-u, zostając niebawem w tej organizacji z-cą kierownika całości, oraz kierownikiem 
propagandy. W tym okresie zajmował się kolportażem gazety „Niepodległość”, a także nadzorował 
akcję propagandową podczas referendum. Wobec licznych aresztowań członków organizacji przez 
UB, wyjechał w XII 1946 do Opola. Tam tworzył zręby spółdzielczości. Jednak praca na tym polu 
została przerwana z powodu zagrożenia aresztowaniem jego żony Joanny Burakowskiej, z którą 
zawarł zw. małż. w 1946. Ona także należała do konspiracji, gdzie była łączniczką i z tego powodu 
począwszy od II 1947 musiała się ukrywać. 4 V 1948 Zbigniew został wezwany do RKU w Krap-
kowicach w celu uzupełnienia ewidencji i tam aresztowany przez krakowskich funkcjonariuszy 
UB. Po brutalnym śledztwie stanął 28 VII 1948 wraz z 5 innymi działaczami Okręgu WiN przed 
krakowskim Wojskowym Sądem Rejonowym. Ten skazał go na łączną karę 7 lat więzienia i utratę 
praw obywatelskich na lat 5. Wyrok odsiedział w Rawiczu, skąd 4 V 1955 wyszedł na wolność. 
Wraz z rodziną osiadł w Cieplicach-Zdroju. Tu rozpoczął starania o swoją rehabilitację. Jednak 
Naczelna Prokuratura Wojskowa nie znalazła w 1956 podstaw do wniesienia rewizji nadzwyczaj-
nej, a Zarząd Główny ZBOWiD w 1966 odmówił mu zweryfikowania Krzyża Virtuti Militari. Do-
piero 13 XI 1992 na wniosek Zarządu Głównego WiN we Wrocławiu, Sąd Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego stwierdził nieważność wyroku dla wszystkich osądzonych w procesie krakowskim. 
Jednak on tego dnia nie doczekał, bowiem zm. 14 VII 1985. Odzn. 4-krotnie Krzyżem Walecznych. 
[APK, PCK, 19, Lista szpitala Czerwonego Krzyża Kraków; Rodzinne materiały archiwalne; Stanisław Dąbrowa-Kostka  
i Stanisław Maria Jankowski, Rozkaz; zdobyć więzienie, Kraków 1988]

ZAWIŁOWICZ JAN, strz., zam. w Grybowie pow. nowosądecki. Zmob. w VIII 1939 do 
2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz” z którą wyruszył na front pod Hutę. Innych danych brak. 
[Relacja Stanisława Oleksiewicza]

ZAWIŚLAK JÓZEF, ur. 13 II 1911, Łużna, pow. gorlicki, s. Jakuba i Anny Salwa; strz. 
rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 10 III 1934 do IX 1935 w 53 pp Strzelców Kreso-
wych Stryj. Po przejściu do rez. powołano go w 1937 na ćwiczenia wojskowe, które odbywał  
w 1 psp. 1 IX 1938 znalazł się ponownie w 1 psp, z którym brał udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. 1 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do budowy umocnień polowych na Hucie k. Krynicy. 
Tam też zastała go wojna. Swój udział w wojnie zakończył w Gródku Jagiellońskim, skąd po 
rozbiciu plutonu powrócił do domu. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 
14 III 1996 i spoczywa na cmentarzu w Łużnej. [ZKRPiBWP NS, Z 110/277]

ZAWIŚLAN JÓZEF, zam. Biczyce Górne, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Innych danych 
brak. [Świadek Józefa Leśniaka]

ZAWORA KAZIMIERZ, ur. w 1915, Bogucice, pow. bocheński, s. Jana i Marii Słowiak; strz. 
Żołnierz 1 psp. Podczas walk o Nowy Sącz został ciężko ranny w głowę. Umieszczony w nowosą-
deckim szpitalu, gdzie 16 IX zm. Pogrzebany 18 IX w grobie nr 20315. Obecnie spoczywa w zbio-
rowej mogile na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 25. [APŚM, Liber Mortuorum, t. 8, poz. 
208; APNS, Księga cmentarna z lat 1938-40, syg. AmNS 412; J. Bieniek, Lista.., KŻm, s. 38; Ksp, ŻW, t. 1/2, s. 323]

ZAZIEMSKI ROMAN, ur. 15 II 1899, Dubiecko, pow. przemyski, s. Józefa i Domiceli 
Muzyczka; kpt. służby stałej. Uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie i Wyższej Szkoły Przemy-
słowej w Krakowie. Służył w austriackim 18 pp, a 2 XI 1918 wstąpił ochotniczo w Przemyślu 
do 5 pp. W 15 k. 5 b. telegraficznego z Krakowa brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
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Po wojnie służył w 7 b. telegraficznym w Poznaniu, po czym skierowany w 1924 do Szkoły 
Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy, którą ukończył z awansem na ppor. Skierowany 
do 39 pp Strzelców Lwowskich w Jarosławiu, tam w 1926 awansował na por. 28 II 1931 prze-
niesiony do 1 psp, gdzie pełnił funkcje d-cy plutonu, d-cy k. administracyjnej, oficera placu,
oficera mob. W 1937 mianowany kpt. We IX 1939 d-ca 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”,  
z którą szlak wrześniowy zakończył kapitulacją pod Jaworowem 18 IX, po czym dostał się do 
niewoli niem. Okres okupacji spędził w oflagu VII A Murnau (nr jeńca 15786). Po zakoń-
czeniu wojny został d-cą Polskiej Kompanii Wartowniczej przy armii amerykańskiej. Pozo-
stał na Zachodzie, pracując społecznie od VIII 1946, prowadząc kursy zawodowe w obozie 
dla polskich wysiedleńców w Niemczech, skąd w 1949 wyjechał do USA. Do kraju powrócił  
w 1967. W 1991 był jednym z sygnatariuszy aktu powołującego do życia stowarzyszenie „Ro-
dzina Katyńska” w Nowym Sączu. Odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Medalem Pamiątko-
wym za Wojnę 1918-1921”, „Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości” i „Meda-
lem za Długoletnią Służbę”. Zm. 14 I 1992 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym 
Sączu w kw. 25a. [Dz. Personalny MSWojsk., nr 3, s. 114; Jerzy Giza, Jak Sącz o swoich Katyńczykach pamiętał, 
„Almanach Sądecki”, nr 36, s. 60; J. Giza, Przedmowa do książki: R. Zaziemski, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 1918-
-1939/ J. Paluch i W. Śmiałek, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, wrzesień 1939, Nowy Sącz 1991]

ZĄBER JAN, ur. 10 IV 1914, Cieniawia, pow. nowosądecki, s. Józefa i Agaty Górka; kpr. 
rez., robotnik. Powołany do służby wojskowej 20 III 1938 i przydzielony do 7 ks 1 psp, z którą 
wyruszył na front. Podczas walk o Lwów, dostał się do niewoli niem. W czasie konwojowania 
jeńców do obozu zbiegł i powrócił do domu. [ZKRPiBWP NS, Z 312]

ZBOROWSKI STANISŁAW, ur. Nowym Targu, s. Józefa; strz. We IX 1939 żołnierz  
1 kckm 1 psp. Innych danych brak. [Świadek Franciszka Plewy]

ZBOŚ WŁADYSŁAW, ur. 6 II 1909, Pisarzowa, pow. limanowski, s. Antoniego i Marii 
Słowiak; kpr. rez., krawiec. W 1917 wraz z rodzicami zamieszkał w Nowym Sączu. Tu ukończył 
szkołę powszechną, po czym uczył się krawiectwa. W latach 1930-1934 pomagał w gospo-
darstwie. Powołany 6 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 13 IX 1932. Po 
przejściu do rez. był zatrudniony w zakładzie krawieckim. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki i skierowany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa jako 
sanitariusz. Podczas walk dostał się 20 IX w okolicach Tomaszowa Lubelskiego do niewo-
li niem. Umieszczony w obozie przejściowym Narol, a następnie Jarosław, Rzeszów i Nowy 
Sącz, skąd 8 X 1939 zbiegł i powrócił do domu. W okresie okupacji, a także w pierwszych 
latach powojennych prowadził własny zakład krawiecki. Począwszy od 1950 był zatrudniony  
w Spółdzielni Krawców „Pokój”, skąd 31 VII 1974 odszedł na emeryturę. Zm. w I kwartale 
1998 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Z 256/325]

ZBOŻEŃ JÓZEF, ur. 28 XII 1907, Bent Creek (Karolina Północna, USA), s. Franciszka  
i Zofii Groń, zam. Zasadne 43, pow. limanowski; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp 
i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front. Podczas walk poległ 6 IX w Dąbiu  
k. Wiśniowej. [SGLim., Zg 40/46]

ZBOŻEŃ JÓZEF, ur. 9 III 1900, Zarzecze, pow. nowosądecki, s. Jana i Magdaleny Kawec-
kiej; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej, pasał krowy u zamożnych 
gospodarzy. Powołany 10 I 1918 do służby wojskowej w 2 k. polowej 32 austriackiego pp Obro-
ny Krajowej w Nowym Sączu, po czym wyjechał na front włoski do Asiago. Podczas ostatniej 
ofensywy dostał się 1 XI 1918 do niewoli włoskiej i osadzono go w obozie Santa Maria Capua 
Vetere k. Kapui. Po zwolnieniu, wstąpił ochotniczo 14 XII 1918 do 6 p. im. Zawiszy Czarnego 
gen. Józefa Hallera. Wraz z nim 18 V 1919 wyjechał do Francji i tu dostałem umundurowa-
nie i uzbrojenie, po czym zostałem przydzielony do Kolumny Mostowej III Dywizji. Do Polski 
przyjechałem 3 VI 1919 do Modlina, skąd wyjechałem do Wilna. 19 VIII 1919 przydzielono 
mnie do 1 p. szwoleżerów i brałem udział w Obronie Warszawy. Do rez. przeszedł 10 XII 1922.  
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W 1925 wyjechał do Francji w poszukiwaniu pracy. Tam też 18 II 1935 zawarł zw. małż., po 
czym 4 miesiące później powrócił do kraju. Tu znalazł zatrudnienie przy regulacji rzek w Łąc-
ku. Zmob. 26 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do Kolumny Taborowej Parokonnej nr 501, 
z którą wyjechał do Bielska. Podczas walk dostał się 20 IX w Ottyni do niewoli niem. Osa-
dzony w stalagu IV B Mühlberg (nr jeńca 13922), gdzie przebywał przez całą okupację. Po 
odzyskaniu wolności przebywał na szpitalnym leczeniu w Szwajcarii, skąd zbiegł i w XII 1945 
powrócił do domu. W latach 1954-1965 pracował w nowosądeckim Rejonie Eksploatacji Dróg 
Publicznych jako robotnik drogowy, skąd odszedł na emeryturę. Zm. 15 X 1979 i spoczywa na 
cmentarzu w Łącku. [ZKRPiBWP NS, Z 49/22; Świadek Jana Arendarczyka]

ZBOŻIL MARIAN, pochodzący z Muszyny; strz., gajowy. Prawdopodobnie żołnierz k. go-
spodarczej 1 psp, bowiem tam służył 9 VIII 1939. Jego dalsze losy są nieznane. [SGM, C 377/39]

ZEHETGRUBER STRZELECKI WIKTOR STANISŁAW, ur. 25 II 1895, Przemyśl,  
s. Władysława i Katarzyny Setmajer, ż. Kazimiera Konarska, mieli 1 dziecko; kpt. rez., profesor 
gimnazjalny. Posiadał niepełne wyższe wykształcenie. Brał udział w I wojnie światowej w szere-
gach 20 pp armii austriackiej a po odzyskaniu niepodległości w 1 psp w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Przeszedł w 1921 do rez. w stopniu por. ze starszeństwem od 1 VI 1919. W okresie mię-
dzywojennym uczył w Szkole Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, prezesem 
Powiatowego Oddziału ZNP, członkiem ZG ZNP. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przydzielony 
na dowódcę 3 k. 57 bw. Po zaginięciu por. Wagi w czasie przemarszu, objął po nim dowódz-
two 3 k. Podczas walk dostał się w Krakowcu do niewoli niem. Prawdopodobnie zbiegł z obozu 
przejściowego. Aresztowany w VIII 1941 za afisz skierowany przeciwko Niemcom i wyznaczony
zakładnikiem. Po zakończeniu wojny jako nauczyciel II Liceum i Gimnazjum w Nowym Sączu 
prowadził szkolenia w szkołach podstawowych i zawodowych oraz w ZNP. Przez 3 lata sprawo-
wał urząd przewodniczącego Komitetu Powiatowego Stronnictwa Demokratycznego w Nowym 
Sączu. Zm. 7 III 1974. [ZKRPiBWP NS, Rocznik oficerski 1923, s. 440, poz. 1339; Akta luźne; Relacja Mieczysława 
Osiowskiego; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922, Kraków 2015, s. 510-511]

ZELEK JAKUB, ur. 17 VIII 1909, Kobyłczyna, pow. limanowski i tam zamieszkały,  
s. Piotra i Wiktorii Augustyn, ż. Cecyla; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły po-
wszechnej, pomagał rodzicom w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1930-1931 
w 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front. 
Podczas walk pod Hamernią k. Tomaszowa Lubelskiego został ranny w głowę i nogę. Umiesz-
czony w szpitalu w Jarosławiu, gdzie usunięto mu jedno oko, po czym w XI 1939 powrócił do 
domu. Zm. 6 IX 1977 i spoczywa na cmentarzu w Kobyłczynie. [ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy 
Limanowa, nr 68; Świadek Antoniego Liptaka]

ZELEK JAN, zam. w Ujanowicach, pow. limanowski; strz. (?). Zmob. w VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk otrzymał postrzał obu nóg i głowy. 
Umieszczony w szpitalu polowym nr 12 Jarosław, gdzie podczas operacji usunięto mu oko. 
Progi tej lecznicy opuścił 24 X 1939, po czym powrócił do domu. [APK, PCK, 19, Lista..., szpital 
Jarosław, poz. 2545]

ZELEK STANISŁAW, ur. 16 IX 1911, Kobyłczyna, pow. limanowski, s. Michała i Małgo-
rzaty Grzegorek; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 6 XI 1933 do służby wojskowej w 3 kckm, skąd przeniesiono 
go 12 III 1934 do 1 kckm 4 b. KOP „Dederkały”. Do rez. przeszedł 24 X 1935.Zmob. 24 VIII 
1939 do 2 kckm 1 psp, z którą wyruszył do miejsca koncentracji 2 b. w Łabowej. Po wybuchu 
wojny przeszedł do Marcinkowic, skąd koleją udał się do Limanowej. Po wycofaniu się do 
Nowego Sącza, brał udział w jego obronie, po czym 6 IX, dostał się do niewoli niem. Osadzony  
w obozie przejściowym Kraków, skąd 2 X zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie trudnił 
się rolnictwem. W okresie 1946-1970 pełnił funkcję sołtysa Kobyłczyny. Zm. w 1988.[ZKRPi-
BWP NS, Z 143/150; Książeczka wojskowa nr C 0763932;Świadek Antoniego Liptaka]
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ZELEK STANISŁAW, ur. 26 XII 1913, Laskowa, pow. limanowski, s. Józefa i Agaty, ż. Kin-
ga; strz. rez., urzędnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do I Gimnazjum im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu, jednak wskutek trudności finansowych rodziny, przerwał naukę  
w piątej, klasie, po czym pomagał rodzicom w gospodarstwie. W 1931 wstąpił do ZWM „Wici”,  
a w 1936 do Stronnictwa Demokratycznego. Służbę wojskową rozpoczął 6 XI 1933 w 3 psp Biel-
sko, po czym od 13 III 1934 do 12 III 1935 służył w 1 kckm 4 b. KOP „Dederkały”. Po przejściu do 
rez. rozpoczął pracę w Wydziale Rolnictwa Starostwa w Limanowej. Na zjeździe Związku Mło-
dzieży Wiejskiej, wybrany został prezesem tej organizacji na powiat limanowski. Jako jej członek, 
brał udział w strajkach i manifestacjach chłopskich w Łapanowie, Kasince Małej, Dobrej, za co zo-
stał zwolniony z pracy. W V 1939 zawarł związek małżeński. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 kckm 1 psp, 
z którą jako celowniczy wyruszył na front. Podczas walk w Sądowej Wiszni dostał się do niewoli 
niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, a następnie Bochnia, skąd w połowie X zbiegł 
i powrócił do domu. W I 1940 wstąpił w szeregi ROCh z przydziałem do placówki w Laskowej, 
gdzie służył pod pseud. „Wicher”. Z początkiem VI 1943 na wniosek władz BCh, awansowany 
do stopnia ppor. i został powołany na stanowisko Powiatowego Komendanta „Młodego Lasu”  
w Limanowej. W odwecie za jego działalność w podziemiu, 2 VIII 1944 Niemcy spalili mu gospo-
darstwo, oraz zamordowali ojca Józefa. Po wojnie pracował w PRN w Limanowej. Następnie był 
wiceprezesem, a później prezesem GS „SCh”. Odzn.: Orderem Krzyża Grunwaldu III kl., Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, „Medalem Zwycięstwa  
i Wolności 1945” i „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 30 VIII 2000 i spoczywa na cmenta-
rzu w Ochotnicy. [ZKRPiBWP NS, Z 144/352; ZIW Limanowa, kartoteka nr 70; Świadek Walentego Oleksego]

ZELEK WINCENTY, ur. 21 VII 1911, Jaworzna, pow. limanowski, s. Wojciecha i Małgo-
rzaty Joniec; strz. rez., robotnik. Po szkole powszechnej pozostał w domu pomagając rodzicom 
w gospodarstwie. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Niemniej jego 
wrześniowy szlak jest nieznany W okresie okupacji żołnierz AK placówka w Laskowej, gdzie 
służył pod pseud. „Wilk”. Po jej zakończeniu budował Nową Hutę, a następnie był robotnikiem 
w Hucie im. Lenina. Zm. 10 III 1999.[ZKRPiBWP NS, Z 358/324]

ZIAJA JÓZEF, ur. w 1903; strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy 
Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Świadek śmierci Jana Piętki. Innych danych brak. 
[SGNS, Zg 316/49]

ZIAJA WOJCIECH, ur. 28 III 1905, Nawojowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Antoniny; 
strz. rez. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i wraz z nadwyżkami kadrowymi wysłany do OZ 21 DPG  
w Brzeżanach. Tam też dostał się do niewoli sow. Osadzony w obozie Starobielsk, skąd w XI 1939  
w ramach wymiany jeńców przekazano go stronie niem. Umieszczony w stalagu XIII A Sulzbach, 
skąd po zwolnieniu i przeniesieniu na status robotnika cywilnego pracował przymusowo na roli  
w miejscowości Bani. Zm. 23 VI 1945 i spoczywa na cmentarzu w Nawojowej. [ZKRPiBWP NS, Z 20/177]

ZIAJA, imię nieznane, zam. Żeleźnikowa, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 1939 do  
1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Był świadkiem śmierci 
Jana Piętki, a następnie wziął jego dokumenty, które przekazał rodzinie zm. Innych danych brak. 

ZIELIŃSKI BRONISŁAW JÓZEF, ur. 22 VIII 1910, Posada Olchowska, pow. sanoc-
ki (ob. dzielnica miasta), s. Władysława i Wiktorii Ćwiak; ppor, rez., nauczyciel. Szkołę po-
wszechną ukończył w Jaćmierzu, po czym uczęszczał do I Gimnazjum Staroklasycznego im. 
Jana Długosza w Nowym Sączu, zdając maturę w 1930. Następnie podjął studia na Wydziale 
Historii i Pedagogiki UJ. Powołany 18 IX 1933 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych 
Rez. Piechoty przy 4 psp Cieszyn, którą zakończył 17 IX 1934. Po przejściu do rez. odbywał 
przez 2 lata praktykę w I Gimnazjum w Nowym Sączu, a od 1 IX 1937 uczył w szkołach po-
wszechnych. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym 
wyruszył na front do Krakowa. Podczas walk pod Zamościem dwukrotnie ranny, dostał się do 
niewoli niem. Umieszczony 20 IX w szpitalu w Zamościu, skąd zabrano go 14 X i osadzono 
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w obozie przejściowym Jarosław. W czasie przygotowania do transportu zbiegł i powrócił do 
domu. W okresie okupacji w dalszym ciągu się leczył, a następnie pracował w szkołach po-
wszechnych. Od 1945 uczył w II Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego, od 15 III 1950 
sprawował funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Sączu, 
do 1971, kiedy to przeszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski; medalem: „Za udział w wojnie obronnej 1939”, odznaką „Zasłużony w Rozwoju 
Sądecczyzny” i Tarczą Herbową Nowego Sącza. Zm. 28 XII 1983 i spoczywa na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu, kw. 7. [ZKRPiBWP NS, Z 153/88]

ZIELIŃSKI CZESŁAW, ur. 18 IV 1901, os. Podpluskowęsy (ob. Pluskowęsy), pow. go-
lubsko-dobrzyński, s. Szymona i Marty Murawskiej; ppor. rez., handlowiec. Jako pchor. Szkoły 
Oficerskiej w Poznaniu brał udział w powstaniu wielkopolskim. Praktykę wojskową odbywał 
prawdopodobnie w 3 k. 65 Starogardzkiego Pułku Strzelców Pomorskich Grudziądz. Od 1934 
mieszkał w Krynicy, gdzie był właścicielem willi „Eldorado”. Zmob. 24 VIII 1939 do 3 k. „Kry-
nica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę jako d-ca plutonu. Brał udział 
w walkach o Lwów. Po wydostaniu się z niemieckiego okrążenia przekroczył 22 IX granicę 
państwową. Internowany w obozie węgierskim, gdzie odzyskał wolność w wyniku ofensywy 
wojsk sowieckich. W II 1945 poważnie chory powrócił do domu. Zm. 14 V 1972 i spoczywa 
na cmentarzu w Krynicy. [Archiwum rodziny Zielińskich] 

ZIELIŃSKI JÓZEF, ur. 12 III 1922, Krynica, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Cie-
ślickiej; strz. ślusarz. Zawodnik KS Jaworzyna w Krynicy. Jako członek WFiPW powołany 
do służby pomocniczej w 3 k. „Krynica” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod 
Hutę. Podczas walk w Lasach Janowskich, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie 
przejściowym Kraków-Dąbie, skąd 16 XI 1939 zbiegł i powrócił do domu. Począwszy od 1 II 
1940 nieprzerwanie do 1987 był pracownikiem Uzdrowiska Krynica. W latach 1945-1964 był 
hokeistą Krynickiego Towarzystwa Hokejowego w Krynicy (a także piłkarzem i narciarzem). 
Mistrz Polski z 1950, wicemistrz i brązowy medalista. W 1953 ukończył kursy instruktorskie 
hokejowy i narciarski. Od 1959 prowadził klubową szkółkę hokejową, z której wywodziło się 
kilku znanych zawodników. Odzn.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”, odznaką „Zasłużony w Rozwoju Sądecczyzny” i „Brązową Hono-
rową Odznaką Polskiego Związku Hokeja na Lodzie”. Wybrany Najpopularniejszym Hoke-
istą 75-lecia KTH, w plebiscycie czytelników „Dziennika Polskiego” w 2003. Zm. 30 X 2004  
i spoczywa na cmentarzu w Krynicy Dolnej. [ZKRPiBWP NS, Z 160/414; 40 lat Krynickiego Towarzystwa 
Hokejowego, krynickiego sportu, turystyki i rekreacji, Krynica 1968, s. 114]

ZIELIŃSKI JÓZEF, ur. w 1902, Grabowa, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii; strz. rez., 
rolnik. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 k. „Nowy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front 
pod Hutę. Podczas walk dostał się do niewoli niem. Przebywał w stalagu. Innych danych brak. 
[SGNS, A 987/42]

ZIELIŃSKI, imię nieznane; ppor. rez. We IX 1939 płatnik w bON „Limanowa”. Innych 
danych brak.

ZIELIŃSKI, imię nieznane; ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i skierowany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył 25 VIII na front do Krakowa, jako d-ca plutonu. In-
nych danych brak.

ZIEMBA ADAM, ur. 25 III 1910, Nowy Sącz,, s. Józefa i Kazimiery Sajdak, ż. Michalina; por. 
rez. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, po czym kontynuował naukę w starosą-
deckim 5-letnim Seminarium Nauczycielskim Męskim. Pracę w wyuczonym zawodzie rozpoczął  
1 IX 1930. Powołany w 1932 do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty w Jaro-
cinie, którą ukończył w 1933. Zmob. 28 VIII 1939 do 1 psp i z początkiem IX skierowany wraz  
z nadwyżkami kadrowymi do OZ 21 DPG w Brzeżanach, jako oficer mobilizacyjny. W czasie drogi
do wyznaczonego miejsca, transport ten został zbombardowany w Sanoku i rozbity. Tu prawdopo-
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dobnie dołączył do jakiejś wycofującej się jednostki, z którą w nieznanych okolicznościach prze-
kroczył granicę węgierską, gdzie został internowany w obozie, skąd w 1940 zbiegł i przez Jugosła-
wię i Grecję przedostał się do Syrii. Tu 15 V 1940 wstąpił w Stacji Zbornej Bejrut do SBSK. W latach 
1941-1942 brał udział w walkach o Tobruk i pod Al Ghazalą jako d-ca plutonu. Po przybyciu do 
Włoch w 1944, został skierowany na podobne stanowisko w 3 DSK. Wraz ze swoim oddziałem brał 
udział w walkach o Monte Cassino i Anconę. W czasie bombardowania własnych pozycji przez 
nieprzyjacielskie lotnictwo w 1944 został ranny. Umieszczony w szpitalu wojennym Pescolanciano, 
skąd po wyleczeniu wyjechał do Anglii. Tu w latach 1945-1946 był adiutantem do spraw szkolenia 
oficerów piechoty w polskim Centrum Wyszkolenia Armii. Do kraju powrócił 3 XII 1947. Praco-
wał w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dziecka, jako kierownik. W 1952 przeszedł do no-
wosądeckiego PKS na stanowisko referenta kulturalno-oświatowego. W 1954 został pracownikiem 
Ogrodniczych Zakładów Handlowych na podobnym stanowisku. W latach 1960-1968 był na ren-
cie inwalidzkiej, po czym przeszedł do pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. 
Stąd też w 1970 przeszedł na emeryturę. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
„Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino”, „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”, „Medalem Wojska”, „The Africa Star”, „The Italy Star” i „Odznaką 
Grunwaldzką”. Zm. 6 II 1983 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP 
Z 165/84; tamże Materiały historyczne, t. 5; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 226]

ZIEMIANEK JÓZEF, ur. 17 III 1900, Tylmanowa, pow. nowotarski, s. Jakuba i Marii 
Adamek; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany z końcem VIII 1939 do 1 psp i skierowany do budowy 
umocnień polowych w Tylmanowej. Tam też został wcielony do bON „Limanowa”. W czasie 
walk dostał się 4 IX do niewoli niem. Umieszczony w obozie przejściowym na Słowacji, skąd 
wywieziono go do stalagu. W 1941 powrócił do domu. W 1944 wstąpił do oddziału party-
zanckiego 4 k. 1 psp AK, gdzie walczył pod pseud. „Sroka”. Uczestniczył w rozbiciu kolumny 
niem. w Kłodnem, rozbiciu magazynów ze zbożem w Krościenku. Przez całe życie trudnił się 
rolnictwem. Zm. 30 VIII 1975 i spoczywa na cmentarzu w Tylmanowej. [ZKRPiBWP NS, Z 14/29]

ZEMIAŃSKI WŁADYSŁAW, zam. Pagorzyna, pow. gorlicki; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Jego dalsze 
dzieje są nieznane. [Świadek Bronisława Koniucha]

ZIEMNIK JAN, ur. 17 XII 1914, Nowy Sącz, s. Mikołaja i Marii Bochenek; kpr. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej pracował dorywczo, a w wieku 18 lat został pracownikiem Za-
rządu Miejskiego – Wydział Dróg, jako pomocnik brukarza. Powołany 21 III 1938 do służby 
wojskowej w 1 kckm 1 psp, skąd skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu,  
w stopniu kpr. został 25 II 1939 d-cą drużyny ckm. Z chwilą wybuchu wojny wyruszył na front 
w okolice Krynicy. Podczas walk dostał się w Żółkwi do niewoli niem. W czasie transportu do 
stalagu zbiegł 26 X, po czym powrócił do domu. W czasie okupacji jak i w pierwszych latach 
powojennych, pracował ponownie w Zarządzie Miasta jako brukarz. W latach 1954-1959 był 
robotnikiem w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego, po czym powrócił do 
wykonywania zawodu brukarza. Na rentę inwalidzką przeszedł w 1965. Odzn. medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 5 I 1987 i spoczywa na cmentarzu komunalnym w No-
wym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Z 172/141; Książeczka wojskowa nr 0536498]

ZIĘBA IGNACY, ur. 15 II 1910, Koniówka, pow. nowotarski, s. Michała i Anny; strz. rez., 
robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w III 1932 do służby wojskowej w 1 psp, zaliczył szkołę podofi-
cerską nr 193 i zakończył służbę we IX 1933. Zmob. w VIII 1939 do macierzystego pułku, 
po czym wyruszył na front. Po skończonej wojnie, w drodze powrotnej do domu, samochód 
niemiecki, którym wracałem najechał na minę, w wyniku czego dostałem wstrząsu mózgu, za-
łamania czaszki, oraz złamania prawej nogi. Przewieziono mnie do szpitala w Nowym Targu, 
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gdzie leżałem cztery tygodnie. Zabrany przez gestapo do Zakopanego, a następnie odesłany do 
więzienia w Czarnym Dunajcu. Tam przebywał przez 6 tygodni. Po odzyskaniu wolności bu-
dował most w Koniówce i Podczerwonem, a następnie pracował w tartaku w Czarnym Dunaj-
cu. Po wojnie był budowniczym Nowej Huty, skąd w 1967 odszedł na rentę inwalidzką. Przez 
20 lat był naczelnikiem OSP w Koniówce. Zm. w I 1989 i spoczywa na cmentarzu w Czarnym 
Dunajcu. [ZKRPiBWP NS, 230/169]

ZIĘBA JAN, ur. 16 VIII 1902, Męcina, pow. limanowski, s. Mikołaja i Katarzyny Tobiasz, 
ż. Rozalia; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, 
pomagając im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1923-1924. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front pod Tylmanową. Podczas walk pod 
Przemyślem został ranny w głowę oraz lewą nogę. Umieszczony w szpitalu w Sanoku, skąd  
w XII 1939 powrócił do domu. Zm. 22 IV 1985 i spoczywa na cmentarzu w Pisarzowej. [ZIW 
Nowy Sącz, Karta inwalidy Limanowa, nr 69]

ZIĘBA JÓZEF, ur. 15 II 1909, Szczawa, pow. limanowski, s. Józefa i Magdaleny Kuziel; 
strz. rez., robotnik. Jego ojciec poległ w czasie I wojny, stąd też ciężar wychowania dzieci spadł 
na matkę. Ukończył szkołę powszechną, po czym pomagał w rodzinnym gospodarstwie. Po-
wołany 6 IV 1932 do służby wojskowej w 1 ks 1 psp, którą zakończył 10 IX 1932. Zawezwany  
w 1934 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał w 3 ks pułku. Zmob. 24 VIII 1939 
do 9 ks 1 psp, po czym wyruszył na front. Po rozbiciu oddziału w walkach pod Przemyślem, 
powrócił do domu. W okresie okupacji, a także w pierwszych latach powojennych pracował  
w rolnictwie. Zw. małż. zawarł w 1953. Począwszy od 1962 był robotnikiem tartacznym  
w Szczawie, skąd w 1972 odszedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Zm. 24 XII 1993 i spoczywa na cmentarzu w Szczawie. [ZKRPiBWP NS, Z 338/235]

ZIĘBA STANISŁAW, ppor. rez. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyru-
szył na front jako d-ca 2 k. Jego dalsze losy nie są znane. [Relacja Tadeusza Braitnera i Macieja Leśnika]

ZIĘBA WIKTOR, ur. 6 X 1912, Kraków, s. Andrzeja i Heleny Gąsienica; strz. rez., rolnik. 
Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 
12 III 1935 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakończył 10 IX 1936. Zmob. w VIII 1939 do 
macierzystego pułku, z którym wyruszył na front jako sanitariusz. Podczas walk, w wyniku 
wybuchu pocisku, został ranny w nogę oraz uszkodzeniu uległo prawe oko, wskutek czego 
utracił w nim zdolność widzenia. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Przez dwie kadencje 
był radnym GRN w Czarnym Dunajcu. Ponadto przewodził Spółdzielczemu Kółku Rolnicze-
mu. [ZKRPiBWP NS, Z 228/132; Świadek Stanisława Bukowskiego]

ZIĘBA WŁADYSŁAW, ur. 14 VIII 1913, Kamienica, pow. limanowski, s. Marcina i Marii 
Opyd; strz. rez., robotnik. Służbę wojskową pełnił od 15 III 1935 do 18 IX 1936. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Swój udział w wojnie zakończył pod Gorlicami, 
skąd po rozbiciu oddziału powrócił do domu. Wiosną 1943 wstąpił do AK z przydziałem do 
placówki „Kuźnia”, gdzie służył pod pseud. „Nadzieja”. Brał udział w rozbiciu oddziału We-
hrmachtu w Kamienicy 31 VII/ 1 VIII 1944 i Szczawie 13 I 1945. Odzn. medalem „Za udział  
w wojnie obronnej 1939”. [ZKRPiBWP NS, Z 160]

ZIĘCINA JÓZEF, ur. 26 I 1904, Jasienna, pow. nowosądecki, s. Jana i Marii Piotrowskiej; 
strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej był parobkiem do koni. Powołany w III 1926 do służby 
wojskowej w 51 pp Strzelców Kresowych Brzeżany, którą zakończył we IX 1927. Po przejściu 
do rez. zawarł zw. małż. i zamieszkał u ż., wspólnie z nią pracując w gospodarstwie. W 1936 
był założycielem Spółdzielni Spożywców „Ludowiec”. Zmob. 25 VIII 1939 do 1 psp, z którym 
wyruszył na front. Podczas działań wojennych dostał się w Brzeżanach do niewoli sow. Po 
złożeniu broni, odzyskał wolność, po czym 2 XI powrócił do domu. W I 1943 wstąpił do BCh, 
gdzie służył pod pseud. „Gołąb” w oddziale Kazimierza Wątróbskiego „Sępa”. Zm. w IV 1999  
i spoczywa na cmentarzu w Jasiennej. [ZKRPIBWP NS, Z 181/337]
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ZIMOWSKI JAN, ur. 5 V 1904, Ropica Dolna, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Anny Wa-
chowskiej; st. strz. rez., robotnik. Jego ojciec poległ w czasie I wojny, matka samotnie wy-
chowywała dzieci. Ukończył szkołę powszechną, po czym uczył się szewstwa. Powołany  
15 IV 1931 do służby wojskowej w 1 psp, gdzie był łącznikiem pułkowym. Do rez. przeszedł we 
IX 1932, po czym zawarł zw. małż. i zamieszkał u ż. w Sokole, pow. gorlicki. Nadal pracował 
w wyuczonym zawodzie. Wcielony w V 1939 do ON, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe 
w charakterze łącznika k. Zmob. w VIII 1939 do 2 k. bON „Gorlice” i wysłany do budowy 
umocnień polowych w Gładyszowie. Z chwilą wybuchu wojny, wraz ze swoją k. brał udział  
w walkach. Po rozbiciu oddziału w Krościenku ja z grupą żołnierzy przemaszerowałem do 
Turki przez Sanok i Stary Sambor. W lasach za tą miejscowością nasze dowództwo wydało roz-
kaz, aby schronić się na osiem dni na Węgrzech. Po przekroczeniu granicy został internowany  
w obozie Sárvár, skąd w V 1940 Niemcy wywieźli go do obozu Bűk, a następnie do stalagu 
XVII A Kaisersteinbruch na 3-miesięczną „kwarantannę”. Następnie przewieziono go do Kra-
kowa, gdzie odzyskał wolność. Po powrocie do domu pracował w Kopalni Nafty „Magdalena”. 
Tu podczas wykonywania swoich czynności został aresztowany przez gestapo, pod zarzutem 
szpiegostwa i osadzony w jasielskim więzieniu. Wobec braku dowodów jego winy, po 3 miesią-
cach został zwolniony. Przez cały czas pracował w kopalni „Magdalena”, skąd w 1974 odszedł 
na emeryturę. Zm. w IV kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Ropicy. [ZKRPiBWP NS,  
Z 271/386; tamże, Koło Gorlice, Zmarli członkowie, t. 3, poz. 323 i t. 7, poz. 813]

ZIMOWSKI PIOTR, ur. 2 VI 1906, Ropica Polska, pow. gorlicki, s. Andrzeja i Karoliny Ha-
luch; strz. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front do Koniecznej. Poległ 
4 IX podczas wypadu na słowacką stronę. [H. Malinowski, Powiat gorlicki..., s. 34; SGGorl., Lhip 1855/38]

ZIMOWSKI STANISŁAW, strz. We IX 1939 żołnierz 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”. Poległ 
w czasie walk w Krościenku Wyżnym. [A. Jarosz, Wpisani…, s. 9]

ZIOBROWSKI JAN, ur. 1 IV 1914, Kamionka Wielka, pow. nowosądecki; s. Józefa i Ka-
tarzyny Kocemby; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 12 IV 1937 do służby wojskowej w plutonie 
konnym k. zwiadowców 1 psp, którą zakończył 11 XI 1938. Brał udział w operacji „Zaolzie”. 
Zmob. 24 IX 1939 do plutonu konnego k. zwiadowców macierzystego pułku, z którym wyru-
szył na front pod Grybów. Podczas działań wojennych, dostał się w Biłgoraju do niewoli sow. 
Po złożeniu broni odzyskał wolność. Powrócił do domu w połowie XI 1939 i odtąd pracował 
na roli. W 1942 zawarł zw. małż. Począwszy od 1947 był pracownikiem stacji kolejowej w Ka-
mionce Wielkiej, lecz po dwóch latach powrócił do rolnictwa, wskutek choroby ż. Od 1969 był 
woźnym w nowosądeckim Technikum Samochodowym, skąd w 1979 odszedł na emeryturę. 
Zm. w VI 1996 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, Z 273/285]

ZIOBROWSKI PIOTR, st. strz. rez., robotnik. ur. 31 I 1912 Kamionce Wielkiej pow. no-
wosądecki, s. Jana i Katarzyny Homoncik. Powołany 7 III 1937 do służby wojskowej w 1 psp, 
gdzie skierowano go do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu 6 III 1938 otrzymał przydział 
do 8 k. strzeleckiej, skąd 13 XII 1938 przeszedł do rez. Zmob. 18 VIII 1939 do macierzystej 
jednostki, z którą wyruszył na front na stanowisku z-cy dowódcy drużyny w 8 k. strzeleckiej. 
Podczas wrześniowych walk pod Birczą wraz z 58 innymi żołnierzami dostał się do niewo-
li niem. Osadzony w stalagu XII A Nünberg (nr jeńca 14740/XIIIA), a następnie w stalagu  
XIII B Wejden, skąd po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, został wywie-
ziony do przymusowych prac w Vohenstraus (Bawaria). Tam też doczekał końca wojny, po 
czym 20 VII 1945 powrócił do kraju. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm.  
w II kwartale 2002 i spoczywa na cmentarzu w Kamionce Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, Z 187; Ksią-
żeczka wojskowa nr 0755663]

ZIOMEK TEOFIL, ur. 1916; strz. Powołany do służby w 1 psp w III 1938, w czasie której wy-
buchła wojna. Z jej nastaniem wyruszył na front. Innych danych brak. [Relacja Władysława Motyki]
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ZIÓŁKO IGNACY, ur. 22 VI 1912, Piekielnik, pow. nowotarski, s. Jana i Marii; strz. rez., 
rolnik. We wczesnym dzieciństwie został osierocony najpierw przez matkę, a później ojca.  
W tej sytuacji wychowywała go babcia, a po jej śmierci mieszkał u brata. Do szkół nie uczęszczał, 
a utrzymanie zapewniał sobie pracując u zamożnych gospodarzy. Służbę wojskowa pełnił w la-
tach 1934-1935 w 4 psp Cieszyn. Powołany w jesieni 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie 
których brał udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front 
do Tylicza. Jednak dalszy jego szlak bojowy jest nieznany. Po zakończeniu walk wrócił do domu. 
Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w IV kwartale 1999. [ZKRPiBWP NS, Z 363/338]

ZIÓŁKO PIOTR, ur. 8 VI 1906, Ptaszkowa, pow. nowosądecki, s. Wojciecha i Anieli To-
karz; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Służbę wojskową pełnił w latach 1927-1929 w 1 psp. Po odejściu do rez. 
trudnił się rolnictwem. 22 II 1933 zawarł zw. małż. ze Stefanią Święs z Białej Wyżnej, z którą 
miał 3 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, po czym wyruszył na 
front pod Hutę. Podczas walk dostał się 17 IX w Rudkach do niewoli niem. Osadzony w stalagu  
XVII A Kaisersteinbruch, skąd wywieziono go do przymusowych prac rolnych w folwarku Neu-
bau Eisleben. Do kraju powrócił 14 XI 1945, po czym objął gospodarstwo połemkowskie w Bin-
czarowej. Jednocześnie pracował do IV 1957 w tartaku w Kąclowej. Począwszy od 1964 został 
robotnikiem w nowosądeckim Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych, skąd w 1967 odszedł 
na rentę inwalidzką. Zm. i spoczywa na cmentarzu w Binczarowej. [ZKRPiBWP NS, Z 191/114]

ZIÓŁKO WALENTY, ur. 4 II 1908, Kąclowa, pow. nowosądecki, s. Franciszka i Barbary 
Grucy; strz., robotnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając 
im w gospodarstwie. Powołany 10 III 1929 do służby wojskowej w 2 psp Sanok, skąd po 6 mie-
siącach przeniesiono go do 26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. przeszedł 10 III 1931. W 1935 zawarł 
zw. małż. ze Stefanią Motyką, z którą miał 5 dzieci. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany 
do 55 b. asystencyjnego (501 k.), z którym wyruszył na front do Krakowa. Tu stacjonował  
w opróżnionych koszarach 8 puł im. ks. Józefa Poniatowskiego, skąd 1 IX rozpoczął swój wrze-
śniowy szlak. Wiódł on przez Rozwadów, Sandomierz, Tarnobrzeg, Janów Lubelski, Zamość, 
Biłgoraj, Lublin, gdzie też w jego okolicach, po walce w lesie, dostał się 27 IX do niewoli niem. 
Po jednodniowym przetrzymaniu na znajdującej się tam polanie, został przeprowadzony do 
obozu przejściowego Łańcut, celem wywiezienia do stalagu. Podczas transportu jeńców do 
Rzeszy, wraz z kilkoma innymi, zbiegł z pociągu po opuszczeniu Łańcuta i powrócił do domu. 
W okresie okupacji, jego dom położony z dala od ludzkich osiedli, był miejscem przebywania 
żołnierzy AK i BCh. Począwszy od 11 VI 1951 był drwalem w Okręgowym Zarządzie Lasów 
Państwowych Nawojowa, skąd 1 V 1965 odszedł na rentę inwalidzką. Zm. 13 II 1995 i spoczy-
wa na cmentarzu w Kąclowej. [ZKRPiBWP NS, Z 316/261]

ZIÓŁKOWSKI BERNARD, kpr. We IX 1939 szef kancelarii 3 b. 1 psp. Innych danych brak. 
ZIÓŁKOWSKI JAN, ur. 25 XII 1912, Warszawa, s. Józefa i Teodory Kwiatek; ppor. rez. Po 

ukończeniu dębickiego gimnazjum w 1934 rozpoczął służbę wojskową w Szkole Podchorążych 
Rez. Piechoty w Zambrowie. Po zaliczeniu części teoretycznej skierowany na praktykę do 1 psp, 
który stał się jego jednostką macierzystą. Po jej zakończeniu wyjechał do Warszawy, gdzie praco-
wał w Państwowym Instytucje Aerodynamicznym. Powołany wiosną 1938 na ćwiczenia rez. do 
1 psp, podczas których awansował do stopnia ppor. Ponownie znalazł się w 1 psp jesienią 1938 
i wziął udział w operacji „Zaolzie”. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
W związku z sow. agresją wydano 17 IX rozkaz o przekroczeniu granicy, po czym znalazł się  
20 IX na terytorium Rumunii. Umieszczony w obozie internowanych, skąd zbiegł do Bukaresztu, 
a następnie przez Ateny dostał się do Francji. Tu zgłosił się w paryskich koszarach Bessieurs i po 
zweryfikowaniu jego stopnia wojskowego, odjechał do Rezerwowego Obozu Wyszkolenia Ofi-
cerów (ROWO) w Camp de Coëtquidan i w Pléneuf-Val-André. Skierowany na kurs młodszych 
oficerów w Coëtquidan, po ukończeniu którego został d-cą plutonu w 2 Pułku Grenadierów 
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Wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego i wysłany na linię frontu, na pozycji pośredniej linii 
Maginota na odcinku Saary. W obliczu klęski przedostał się do La Rochelle i po zaokrętowa-
niu, przybył do Wielkiej Brytanii. Umieszczony w obozie wojskowym w Szkocji, skąd przeszedł 
do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej płk Sosabowskiego. Wraz z nią brał udział w wal-
kach w Arnhem – Driel, a po ich zakończeniu powrócił do Anglii. Wiosną 1945 wyjechał wraz  
z Brygadą do brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec, skąd po dwóch latach powrócił do Wielkiej 
Brytanii, w chwili demobilizacji posiadając stopień por. Stamtąd w 1948 wyjechał transportem 
wojskowym do Argentyny, gdzie został zdemobilizowany. Tam też pracował w różnych zawo-
dach. Do kraju powrócił w V 1961 i osiadł w Szczawnicy, podejmując pracę w Przedsiębiorstwie 
Państwowym Uzdrowisko Szczawnica. W 1969 przeniósł się do Nowotarskich Zakładów Ka-
mienia Budowlanego w Szaflarach, gdzie był szefem Służby Rozpoznania Terenowego Oddziału 
Samoobrony (późn. Obrona Cywilna). W VII 1980 przeszedł na emeryturę. Otrzymał awans na 
kpt w 1966. Odzn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami brytyjskimi: 
„France and Germany Star”, „The Defence Medal”, „1939-1945 War Medal”, brązowym i srebr-
nym „Medalem Wojska” oraz „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945”. Zm. 7 II 1993 i spoczywa 
na cmentarzu w Szczawnicy. [AKZKRP Szczawnica, t. 2, k. 635-36]

ZŁOCKI ANTONI, zam. Nowy Sącz-Kaduk, ż., 2 dzieci; strz. Zmob. w VIII 1939 do  
1 psp i skierowany do obrony Nowego Sącza. W czasie wykonywania swoich obowiązków 
poległ w nieznanych okolicznościach. [Relacja Tadeusza Muchy]

ZŁOCKI WOJCIECH, ur. 12 I 1904, Nowy Sącz, s. Tadeusza i Marii Baścionko; strz. rez., 
robotnik kolejowy. Pracował w nowosądeckich Warsztatach Głównych PKP. Zmob. w VIII 
1939 do bON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front pod Hutę. Podczas późniejszych walk 
dostał się 18 IX w Tłumaczu do niewoli sow. Osadzony w obozie NKWD Krzywy Róg i zatrud-
niony w kopalni rudy. Przeniesiony 3 VI 1940 do obozu NKWD Siewżełdorłag (obwód Komi 
RA), gdzie pracował przy budowie linii kolejowej. Odesłany 17 VII 1941 drugim transportem 
ze stacji Mieżog do obozu NKWD w Juży, skąd po amnestii udał się 3 IX 1941 do powstającej 
Armii Polskiej gen. Andersa w Tatiszczewie. Wraz z nią opuścił ZSRR i udał się do Iranu. Po-
legł 17 VII 1944 jako żołnierz 13 b. strzeleckiego 2 Korpusu Polskiego pod Ankoną i spoczywa 
na Cmentarzu Wojennym w Loreto (gr. 2-C-5). Odzn. Krzyż Walecznych i pośmiertnie: „Me-
dal Wojska”, „1939-1945 Star”, „The Italy Star”, „The War Medal 1939-1945” „Krzyż Pamiątko-
wy Monte Cassino”. [Ośrodek KARTA, Indeks represjonowanych, poz. 110614; Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 328; ZNTK, 
Teczka osobowa, odpis metryki zgonu]

ZOŃ ANDRZEJ, ur. w 1908, s. Józefa i Agaty, zam. Stara Wieś 329, pow. limanowski; strz. 
rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Prawdopo-
dobnie był ranny, bowiem w okresie 23 IX-12 X 1939 przebywał w krakowskim szpitalu im. św. 
Łazarza. [APK, PCK, 19, Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 7881]

ZOŃ STANISŁAW, zam. Lipowe, pow. limanowski; strz. We IX 1939 żołnierz 3 ks  
1 psp. Po zakończeniu walk pod Lwowem rozpoczął powrót do domu. W drodze został 25 IX 
zatrzymany przez niem. żandarmerię i osadzony w obozie przejściowym Przemyśl. W czasie 
transportu jeńców do stalagu zbiegł i powrócił do domu. [Świadek Wincentego Oleksego]

ZOŃ WŁADYSŁAW, ur. 22 XI 1908, Nowy Sącz i tam zamieszkały przy ul. Nawojow-
skiej 50; ż., 1 dziecko; st. strz. rez. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. 
Raniony 2 IX w nieznanych okolicznościach i umieszczony w gorlickim szpitalu. Wobec postę-
pującej ofensywy niem. ewakuowany 3 dni później do Jasła, a następnie Przemyśla, gdzie zm. 
28 XII 1939. [APK, PCK, 19, Lista..., szpital Gorlice, poz. 6]

ZNAMIROWSKI WŁADYSŁAW, ur. 13 XII 1914, Męcina, pow. limanowski, s. Antoniego 
i Wiktorii Wójs; strz. rez., rolnik. Służbę wojskową pełnił od 26 III 1936 do 30 X 1937 w pluto-
nie pionierów 54 pp Strzelców Kresowych Tarnopol. Zmob. 25 VIII 1939 do plutonu pionierów  
w 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk pod Dynowem dostał się 15 IX do niewoli 
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niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, skąd po 2-tygodniowym pobycie zbiegł i po-
wrócił do domu. Zm. w XII 1991 i spoczywa na cmentarzu w Kaninie. [ZKRPiBWP NS, Z 306/209]

ZUBEK LUDWIK, ur. 17 VIII 1908, Maruszyna, pow. nowotarski, s. Stanisława i Rozalii 
Warpachy; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach, po-
magając im w gospodarstwie. Powołany 14 III 1930 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, któ-
rą zakończył 14 IX 1931. Zawezwany w 1938 na ćwiczenia rez., które odbywał w 2 psp Sanok. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej  
w Rytrze. Z chwilą wybuchu wojny brał udział w wypadzie na stronę słowacką, w wyniku 
którego została obrzucona granatami stacjonująca w Mniszku jednostka. Podczas walk do-
stał się w Janowie Lubelskim do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, 
skąd zbiegł i w X 1939 powrócił do domu. W 1940 zawarł zw. małż., z którego narodziło się  
6 dzieci. Tak w okresie okupacji jak i w pierwszych latach powojennych trudnił się rolnictwem.  
W 1957 został robotnikiem tartacznym w Maruszynie, skąd w 1969 odszedł na emeryturę. Zm.  
w X 1988. [ZKRPiBWP NS, Z 311/161]

ZUBEK, imię nieznane; pochodził z Kowańca k. Nowego Targu; strz. rez. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Innych danych brak. [K. Garbacz, Byli chłopcy byli…, s. 14]

ZUBŁOWSKI WOJCIECH, zam. Gołkowice, pow. nowosądecki; strz. Zmob. w VIII 
1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Krakowa. Podczas 
walk został ciężko ranny w rękę i nogi pod Zamościem. Umieszczony w szpitalu, gdzie ampu-
towano mu kończynę. [ZKRPiBWP NS, P249/260; Relacja Kazimierza Piętki]

ZUCHOWICZ STANISŁAW, ur. 12 IV 1910, Janczowa, pow. nowosądecki, s. Andrzeja  
i Marii Wańczyk; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pozostał przy ro-
dzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 28 X 1932 do służby wojskowej w 8 ks 2 psp 
Sanok, po czym od 19 III 1933 kontynuował ją w 26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. przeszedł 14 IX 1934 
i pracował w gospodarstwie. Od 13 VIII 1935 został robotnikiem na wznoszonej zaporze w Roż-
nowie. Powołany 3 VII 1939 na miesięczne ćwiczenia rez., które odbywał w 1 psp. Po tygodnio-
wym pobycie w domu zmob. ponownie 25 VIII do 5 ks 1 psp, z którą wyruszył na front. Podczas 
walk pod Bieczem został 7 IX dwukrotnie ranny w lewą rękę, a później lewą nogę. Umieszczony 
w szpitalu w Stryju, gdzie dostał się do niewoli niem., a później sow. Po podleczeniu ran 2 I 1940 
opuścił szpital. Po powrocie do domu nadal się leczył, po czym wrócił do pracy w Rożnowie. 
Niebawem też zawarł zw. małż. ze Stefanią Nieć, z którą miał 9 dzieci. Począwszy od 16 VII 1949 
był magazynierem w żwirowni Marcinkowice, skąd po przeszedł do Przedsiębiorstwa Budow-
lanego w Nowym Sączu. Następnie od 1 XII 1951 do 15 IV 1976 był zatrudniony w Spółdzielni 
Inwalidów w Nowym Sączu. Stamtąd też odszedł na emeryturę. Zm. 3 VI 1988 i spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, kw. 9. [ZKRPiBWP NS, Z 236/168]

ZWOLENNIK JÓZEF, ur. 12 II 1912, Mogilno, pow. nowosądecki, s. Jana; strz. rez., rol-
nik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. W 1932 
zawarł zw. małż. Powołany 16 III 1935 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp, którą zakończył  
15 IX 1936. Zmob. 15 VIII 1939 do 9 ks pułku, z którą wyruszył na front. Podczas walk dostał 
się w nieznanych okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu II B Hammerstein  
(nr jeńca 14449), skąd 2 VIII 1940 po zwolnieniu i otrzymaniu statusu robotnika cywilnego, 
przekazano go do dyspozycji urzędu pracy w Neustettin. Skierowany do prac rolnych w Wul-
flazig pow. Neustettin (ob. Wilcze Laski). W czasie ich wykonywania poważnie zachorował, 
po czym 26 II 1942 powrócił do domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 13 I 1996 
i spoczywa na cmentarzu w Mogilnie. [ZKRPiBWP NS, Z 209/275]

ZWOLENNIK MICHAŁ, ur. 13 VII 1900, Koniuszowa, pow. nowosądecki i tam zam. 
pod nr 115, s. Wojciecha, ż. Zofia Pach, z którą miał 6 dzieci; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 
1939 do 2 k. „Grybów” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Poległ pomię-
dzy 19-20 IX w Łosińcu, pow. tomaszowski i tam został pogrzebany. W zawiadomieniu o jego 
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śmierci nadesłanym 27 VII 1941 przez Biuro Informacji PCK powiadomiono żonę, że znajduje 
się u nich depozyt wymienionego oznaczony nr 1469 zawierający kartkę z zapiskami, gdzie znaj-
dował się adres żony. [APK, UW II, ZI 283; SGGryb., A 498/41]

ZWOLIŃSKI WOJCIECH, ur. w 1908, Mokra Wieś, pow. nowosądecki i tam zamiesz-
kały, s. Józefa i Zofii; strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wy-
ruszył na front. Podczas walk był prawdopodobnie ranny, bowiem w okresie 29 IX-17 X 1939 
przebywał w krakowskim szpitalu św. Łazarza. [APK, PCK, 19, Lista..., szpital św. Łazarza, poz. 7949]

ZYGMUNT ANTONI, ur. 14 II 1911, Stary Sącz, s. Wojciecha i Rozalii Słaboszewskiej; 
strz. Ponieważ miał jeszcze 6 rodzeństwa, od najmłodszych lat wychowywał się u dziadków  
w Gaboniu, pomagając im w gospodarstwie. Dzięki nim ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. 
Po ich śmierci powrócił do rodzinnego domu w dalszym ciągu pracując na roli. Powołany  
w III 1934 do służby wojskowej w 5 ks 1 psp. Przeniesiony w X 1934 do plutonu pionierów tej-
że jednostki, skąd w X 1935 przeszedł do rez. Wykonywał różne zajęcia: pracował w garbarni, 
w lesie przy zwózce drewna, a także przy budowie dróg. Zmob. w VIII 1939 do plutonu pio-
nierów w macierzystym pułku, z którym w wyruszył na front pod Grybów. Podczas walk pod 
Jarosławiem, dostał się do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd po zwolnieniu i otrzyma-
niu statusu robotnika cywilnego wysłano go do przymusowych prac rolnych u bauera Kemiga  
w Altenau. Wolność odzyskał w IV 1945, w czasie ofensywy wojsk sow. Po powrocie do domu 
został robotnikiem przy Prezydium Rady Narodowej w Starym Sączu, skąd w 1976 przeszedł 
na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 21 II 1995 i spoczywa 
na cmentarzu w Starym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Z 368/258]

ZYGMUNT FRANCISZEK, ur. 13 IX 1911, Krempachy, pow. nowotarski, s. Jakuba  
i Marii Lorenc; strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. Powołany 1 III 1934 do służby wojskowej w 4 psp Cieszyn, którą zakończył 
11 VIII 1935. W 1937 zawarł zw. małż. Po przejściu do rez. był powoływany w latach 1936-
-1938 na ćwiczenia wojskowe do 1 psp. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 156 rez. 
pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki wraz z plutonem konnym k. zwiadowców. Pod-
czas nalotu w pierwszym dniu wojny został ranny. Następnie w nieznanych okolicznościach 
dostał się 18 IX w Kulikowie k. Lwowa do niewoli sow. Tu po złożeniu broni odzyskał wol-
ność, po czym rozpoczął powrót do domu. Zatrzymany w drodze przez Niemców i osadzony  
w obozie przejściowym Jarosław. W czasie przewożenia do Krakowa zbiegł i powrócił w ro-
dzinne strony. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 5 X 2000 i spoczywa na cmentarzu 
w Krempachach. [ZKRPiBWP NS, Z 285/359]

ZYGMUNT GUSTAW, ur. 20 VIII 1910, Dąbrówka Niemiecka, pow. nowosądecki,  
s. Jana i Marii Zielińskiej, zam. Nowy Sącz, Rynek 1, ż.; kpr. rez., woźny. Zmob. 24 VIII 1939 
do 1 psp, z którym wyruszył na front jako instruktor drużyny. Podczas walk poległ w Lasach 
Janowskich, w czasie ataku na nieprzyjacielskie czołgi. [APK, UW II, ZI 283]

ZYGMUNT STANISŁAW, ur. 5 X 1912, Świniarsko, pow. nowosądecki, s. Michała  
i Anny Kroczek; strz. rez., robotnik. Po ukończeniu 3 klas szkoły powszechnej pracował  
w gospodarstwie rodziców. Powołany 15 IV 1935 do służby wojskowej w 7 ks 1 psp, którą 
zakończył 15 X 1936. Zawezwany 1 VIII 1938 na 4-tygodniowe ćwiczenia rez., które odbywał 
w macierzystej jednostce. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp, po czym wyruszył na front. Podczas 
walk pod Stryjem rany w nogę, dostał się do niewoli niem. Osadzony w obozie przejścio-
wym Jarosław, skąd 28 IX zbiegł i powrócił do domu. Tu 20 X 1940 zawarł zw. małż. z Kune-
gundą Pasiut. W okresie okupacji pracował w rolnictwie. Po jej zakończeniu był zatrudniony  
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego Kraków, Oddział Nowy Sącz, skąd w 1977 od-
szedł na emeryturę. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. 14 VI 1993  
i spoczywa na cmentarzu Nowy Sącz-Helena. [ZKRPiBWP NS, Z 104/417; Książeczka wojskowa  
nr 0754682 wydana 12 XII 1949 przez RKU Nowy Sącz] 
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ŻABA ANDRZEJ, ur. 14 XI 1909, Kasina Wielka, pow. limanowski; strz. rez. Zmob.  
w VIII 1939 do bON „Limanowa”, z którym wyruszył na front. Podczas walk przekroczył  
w nieznanych okolicznościach granicę węgierską. Internowany, skąd zbiegł i przedostał się do 
PSZ na Zachodzie. Poległ 6 VII 1944 jako strz. Kompanii Sztabowej 3 DSK, 2 Korpusu Polskie-
go i spoczywa Cmentarzu Polskim w Loreto (Włochy), gr. 14-B-7. [Ksp, ŻPSZZ, t. 3, s. 330]

ŻARNOWSKI JAN, ur. 20 VI 1922, Szalowa, pow. gorlicki, s. Piotra i Marianny Gawlik; 
strz., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. Jego dalsze losy 
są nieznane. [Relacja Stanisława Wojtasa]

ŻĄDŁO WŁADYSŁAW, ur. 24 III 1914, Kasinka Mała, pow. nowotarski, s. Stanisława  
i Antoniny Cięż; st. strz. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 1 XI 1936 do służby wojskowej w 3 psp Bielsko, skąd 
po 6 miesiącach przeniesiono go do 26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. odszedł 10 IX 1938. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front w okolice Grybowa. Podczas walk dotarł do 
Lwowa. Tam brał udział w jego obronie, w składzie nowopowstałego oddziału sformowanego 
z żołnierzy – rozbitków z różnych jednostek. Po obsadzeniu stanowisk i upływie trzech dni na 
miasto Lwów najechały wojska radzieckie. Wówczas nasze dowództwo wydało rozkaz kapitula-
cji i zgodnie z rozkazem, w luźnych grupach wycofaliśmy się. Po drodze napotkałem na oddział 
nieprzyjaciela i dostałem się w jego ręce. Osadzony w obozie przejściowym Przemyśl, z którego 
zbiegł podczas bombardowania. W czasie ucieczki napotkaliśmy ponownie patrol niemiecki i to 
był szczęśliwy pech. Jego dowódca podał nam komendę po polsku, z czego wywnioskowałem że 
był to Niemiec pochodzenia śląskiego. Tenże dowódca patrolu udzielił nam informacji, dzięki niej 
dotarliśmy do własnych domów. Po powrocie zawarł zw. małż. Przez całe życie pracował na roli. 
Był również przez 4 kadencje radnym GRN. Zm. w I 1989. [ZKRPiBWP NS, Ż 57/31]

ŻEGLEŃ ANTONI, ur. 12 XI 1910, Zagórzany, pow. gorlicki, s. Franciszka i Gertrudy 
Bochenek; plut. rez., rolnik. Będąc rocznym dzieckiem, wyjechał z rodzicami do USA. Tam 
uczęszczał do Polskiej Szkoły Powszechnej. Do kraju powrócił w 1922, po czym wspólnie  
z rodzicami gospodarował. W 1929 wyjechał do Warszawy, gdzie przez 3 lata był uczniem 
murarskim. Powołany w IV 1932 do służby wojskowej w 1psp, podczas której ukończył szko-
łę podoficerską. Do rez. odszedł we IX 1933. Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front jako z-ca d-cy drużyny. Podczas walk już jako 
d-ca plutonu, dostał się w Zamościu do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym, skąd 
miał być wywieziony do Rzeszy. Podczas transportu kolejowego zbiegł 10 X, po czym powrócił do 
domu. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Udzielał się również w władzach lokalnych, gdzie 
był członkiem ZGm w Łużnej i radnym PRN w Gorlicach. W 1980 przekazał gospodarstwo na-
stępcom. Odzn. medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Zm. w II kwartale 2003 i spoczywa 
na cmentarzu w Zagórzanach. [ZKRPiBWP NS, Ż 51/91; tamże, Koło Gorlice, Członkowie, poz. 128]

ŻEGLEŃ JAN, ur. 27 IV 1901, Kwiatonowice, pow. gorlicki, s. Wojciecha i Anny, zam.  
w Bieczu; strz. Zmob. 24 VIII 1939 do 4 k. „Biecz” bON „Gorlice”, z którym wyruszył na front. 
Podczas wrześniowych walk poległ w bliżej nieznanym miejscu i czasie. [APSkoł., Karty informa-
cyjne ŚZŻAK, teczka 20, poz. 466]

ŻELAZKO JAN, ur. 20 VI 1911, Nowy Sącz i tam zam. przy ul. Wałowej, s. Michała; kpr. 
rez., murarz. Ukończył szkołę zawodową w zawodzie murarz. Powołany 3 IV 1933 do służby 
wojskowej w 8 ks 1 psp, gdzie 16 IX 1933 skierowano go do szkoły podoficerskiej, skąd w stop-
niu st. strz. został przeniesiony 20 IV 1934 do 18 b. KOP „Rokitno”. Tam awansował 2 II 1935 
do stopnia kpr., po czym 16 III 1935 odszedł do rez. 13 X 1935 zawarł zw. małż. Następnie po-
woływano go na przeszkolenie do 1 psp: 15 X 1936 na 5 tygodni, 20 X 1937 na 4 tygodnie, 2 X 
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1938 na 3 miesiące; w tym czasie brał udział w operacji „Zaolzie” oraz 3 IV 1939 na 6 tygodni. 
Zmob. 24 VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego (501 k.), z którym wyruszył na 
front do Krakowa jako d-ca drużyny. Podczas działań wojennych dostał się 2 X 1939 do niewoli 
niemieckiej. Osadzony w stalagu XVII A Kaisersteinbruch (nr jeńca 44419), skąd w 1940 razem  
z dwoma kolegami zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie wykonywał zawód murarza. Zm. 
i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. [ZKRPiBWP NS, Ż 14/92]

ŻELAZKO, imię nieznane, pochodzący z Nowego Sącza; plut. Zmob. w VIII 1939 do 1 k. „No- 
wy Sącz” bON „Nowy Sącz”, z którą wyruszył na front pod Hutę. Tu jako d-ca plutonu wyznaczył 
Jana Barana na patrol zwiadowczy do Powroźnika. Jego dalsze losy są nieznane. [Relacja Jana Barana]

ŻOŁNIERCZYK ANDRZEJ, zam. Ratułów, pow. nowotarski; kpr. służby stałej. Praw-
dopodobnie żołnierz 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk został ciężko ranny 
względnie poległ. Innych danych brak. [APK PCK24, Lista poszukiwań, poz. 40]

ŻRAŁKA TOMASZ, ur. 23 XI 1905, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Jana i Katarzyny 
Michurskiej; plut. rez., robotnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im  
w gospodarstwie. Powołany w X 1928 do służby wojskowej, którą zakończył we IX 1930. Po 
przejściu do rez. nadal trudnił się rolnictwem. W I 1939 wybrany został wiceburmistrzem i roz-
począł urzędowanie w Zarządzie Miasta Piwnicznej. Wcielony w V 1939 do bON „Nowy Sącz”, 
skąd wysłano go na przeszkolenie wojskowe do Cyganowic k. Starego Sącza. Zmob. 8 VIII 1939 
do 1 psp i skierowany do wzmocnienia Komisariatu Straży Granicznej w Muszynie. Tu pełnił 
służbę na odcinku Żegiestów–Leluchów. W dniu 1 września o godzinie 5 rano zostaliśmy ostrze-
lani z karabinu maszynowego przez nieprzyjaciela, od strony granicy słowackiej. Po tym otrzymali-
śmy rozkaz wycofania się do Krynicy, a następnie na Tylicz, skąd taborem konnym udaliśmy się do 
Grybowa, a później dalej na wschód. W Tuligłowach na wskutek przewagi niemieckiej zostaliśmy 
rozbici i zabrani do niewoli. Po kilkudniowym marszu pędzeni przez wroga przybyliśmy do Starego 
Sącza. Pracowaliśmy przy budowie mostu na rzece Poprad. Po ich zakończeniu przewieziono nas 
do koszar wojskowych w Nowym Sączu. Po czterodniowym pobycie załadowano nas na transport 
kolejowy i mieliśmy jechać do Niemiec na roboty. W czasie transportu udało mi się zbiec i po kilku 
dniach powróciłem do domu. Tu rozpocząłem pracę na poprzednim stanowisku w Zarządzie Mia-
sta. 17 lipca 1944 pod nieobecność burmistrza, Niemcy zabrali tłumacza, a jego klucze przekazali 
mnie. Z tymi kluczami udałem się do burmistrza Jana Boguckiego i jednocześnie ostrzegłem go by 
uciekał z domu bo jest poszukiwany przez Niemców. Przez kilka dni Bogucki z synem ukrywali się 
w moim domu. Tydzień później gestapo chciało zabrać Władysława Oleksego, pracownika Zarządu 
Miasta, lecz nie zastali go w pracy, więc kazali zgłosić się mu osobiście do Nowego Sącza na gestapo. 
Udałem się więc do niego z tą wiadomością i wieczorem kazałem mu przyjść do mnie do domu. 
Po kilkunastu dniach zorganizowałem im pomoc w przeprowadzeniu ich w góry w okolice Obidzy 
Jazowskiej do pana Szurmy. W czasie pracy jako wiceburmistrz wielokrotnie wspierałem party-
zantów z grupy „Tatara” dostarczając im żywność, odzież, lekarstwa, oraz informacje o aktualnych 
poczynaniach Niemców. Po zakończeniu okupacji powrócił do pracy w gospodarstwie rolnym.  
W 1968 rozpoczął pracę w Gospodarstwie Leśnym jako pracownik fizyczny. Pięć lat później 
uległ ciężkiemu wypadkowi w wyniku którego przeszedł na rentę inwalidzką. [ZKRPiBWP NS,  
Ż 44/50; Świadek Stanisława Ruchały, Józefa Porębskiego]

ŻYGULSKI WŁADYSŁAW, ur. 14 XI 1910, Stare Kotlice, pow. jędrzejowski, s. Wincen-
tego i Karoliny Gacek; strz. rez. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im 
w gospodarstwie. W 1930 przyjechał do Zakopanego, gdzie pracował jako palacz w różnych 
pensjonatach. Powołany 1 XI 1934 do służby wojskowej w 38 pp. Strzelców Lwowskich Przemyśl, 
którą zakończył w III 1936. Po przejściu do rez. powrócił do uprzednio wykonywanej pracy. Za-
wezwany w VIII 1938 na ćwiczenia rez. do 1 psp, w trakcie których uczestniczył w operacji „Za-
olzie”. Zmob. z pocz. VIII 1939 do 1 psp i skierowany do budowy umocnień na Hucie k. Krynicy. 
Przekazany następnie do 156 rez. pp, z którym wyruszył na front do Wieliczki. Podczas walk 
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koło Góry św. Jana, dostał się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców do stalagu zbiegł  
i powrócił do rodzinnego domu w kieleckie. 1 VIII 1944 wstąpił do oddziału partyzanckiego AK 
„Halnego”. Po zakończeniu okupacji pracował w Sanatorium Nauczycielskim, a także Akade-
mickim, skąd w 1961 przeszedł do Spółdzielni Mleczarskiej. Na emeryturę odszedł w 1976. Zm.  
25 II 1992 i spoczywa na cmentarzu w Zakopanem. [ZKRPiBWP NS, Ż 58/39]

ŻYTKOWICZ WŁADYSŁAW, ur. 27 X 1912, Nowy Sącz, s. Stanisława i Marianny 
Gumulak, ż. Janina Prokop; ppor. rez., nauczyciel. Powołany 18 IX 1933 do służby wojsko-
wej w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty w Cieszynie, którą zakończył 12 IX 1934. Zmob.  
24 VIII 1939 do 1 psp, z którym wyruszył na front. Podczas walk został ranny w głowę, po 
czym umieszczono go w szpitalu PCK w Rzeszowie. Po powrocie do domu był wiejskim na-
uczycielem. 1 I 1940 wstąpił do ZWZ, gdzie służył pod pseud. „Jankiel”. Aresztowany 21 III 
1941 przez gestapo i przewieziony transportem 5 IV 1941 do Krakowa, a stąd do KL Auschwitz 
(numer obozowy 12082). Rozstrzelany 11 XI 1941 na dziedzińcu bloku nr 11 pod „ścianą 
śmierci” w egzekucji zbiorowej. [ZKRPiBWP NS, Ż 8/18]

ŻYTYŃSKI STANISŁAW, ur. 3 V 1912, Nowy Sącz, s. Saturnina i Marii Leonkard; ppor. 
rez., dziennikarz. Maturę zdał w II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, po 
czym rozpoczął studia na Wydziale Prawa UJ. Pracował równocześnie jako pomocnik kance-
laryjny w nowosądeckim Magistracie. W latach 1933-1934 odbywał służbę wojskowa w Dywi-
zyjnej Szkole Podchorążych Rez. Piechoty przy 4 psp Cieszyn. Po przejściu do rez. rozpoczął 
ponownie studia na UJ tym razem na kierunku Filologii Polskiej, które zakończył w 1938. 
Rok wcześniej powołany na ćwiczenia rez., podczas których awansowano go do stopnia ppor. 
i skierowano do Krakowskiej Komendy Legii Akademickiej. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp, po 
czym wyruszył na front. W czasie walk dostał się w Brzuchowicach k. Lwowa do niewoli niem. 
Osadzony w obozie przejściowym Kraków, skąd zbiegł i podjął pracę jako robotnik w Zarzą-
dzie Dróg Wodnych. Następnie był zatrudniony w Spółdzielni „Wspólnota” Sułkowice i Spół-
dzielni „Zagroda” w Krakowie. Po wojnie był dziennikarzem w Polpress Kraków. Później został 
Szefem Oddziału Propagandy Okręgu Wojskowego Kraków, po czym był szefem Wydziału Re-
pertuarowego Domu Wojska Polskiego w Warszawie. W tym też czasie został awansowany na 
mjr. Po demobilizacji 15 II 1954 był kierownikiem artystycznym w Stowarzyszeniu Autorów 
ZAiKS i zarazem inspektorem terenowym, po czym przeszedł na stanowisko kierownika pra-
cy artystycznej w Państwowym Teatrze Polskim w Warszawie. W latach 1959-1960 piastował 
funkcję szefa propagandy Oddziału Propagandy ZG Ligi Obrony Kraju, a następnie pracował 
jako konserwator archiwaliów. Na emeryturę przeszedł w 1973. Był poetą i krytykiem literac-
kim, także autorem książek: Przeciw śmierci i Bez rampy i sztampy (1972). Współpracownik 
Gromady Artystyczno-Literackiej „Łom”. Odzn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zm. 24 II 1986 w Warszawie. [ZKRPiBWP NS, Ż 55/24]

ŻYWCZAK FRANCISZEK, ur. 24 XI 1911, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Fran-
ciszka i Katarzyny Fiedor; strz. rez., rolnik. Po ukończeniu 2 klas szkoły powszechnej pozo-
stał przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany w X 1932 do służby wojskowej  
w 4 psp Cieszyn, skąd po 6 miesiącach przeniesiono go do 26 b. KOP „Żytyń”. Do rez. przeszedł 
w X 1934. Zmob. w VIII 1939 do 1 psp i przekazany do 55 b. asystencyjnego, z którym wyru-
szył na front do Krakowa. Podczas walk pod Hrubieszowem, po otoczeniu oddziału, dostał 
się do niewoli niem. W czasie transportu jeńców zbiegł i powrócił do domu. Przez całe życie 
trudnił się rolnictwem. Odzn. Złotym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zm. 
w II 2000 i spoczywa na cmentarzu w Łomnicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, Ż 73/80]

ŻYWCZAK JAN, ur. 7 II 1916, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii, ż. Ma-
ria; strz., robotnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, pomagając im w gospo-
darstwie. Powołany 22 III 1939 do służby wojskowej w 6 ks 1 psp, podczas której wybuchła 
wojna. Tuż przed jej nastaniem wyruszył do miejsca koncentracji 2 b. w Łabowej. Następnie  
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3 IX oddział przemaszerował do Marcinkowic, skąd koleją został przewieziony do Limanowej. 
Stamtąd wyruszył na front w rejon Tymbarku. Tam został ranny odłamkiem szrapnela w lewą 
nogę. Umieszczony 6 IX w gorlickim szpitalu i tam też dostał się do niewoli niem. Przewie-
ziony następnie do Krakowa, a później do Tarnowa. Stąd wysłano go do obozu przejściowego 
Gorlice. Stamtąd wyszedł na wolność. W I 1940 wstąpił do ZWZ, po zaprzysiężeniu przez 
Franciszka Palucha pseud. „Kurczulski” i rozpoczął działalność kurierską pod pseud. „Ptak”. 
W późniejszym okresie był w oddziale partyzanckim. Po wojnie pracował w piwniczańskiej 
Spółdzielni Inwalidów. Zm. 16 X 1979 i spoczywa na cmentarzu w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS,  
Ż 6/5; Książeczka wojskowa nr D 410110; ZIW Nowy Sącz, Karta inwalidy nr 232; Świadek Ludwika Waligóry]

ŻYWCZAK JAN, ur. 20 X 1908, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Buczek; 
strz. rez., rolnik. Zmob. w VIII 1939 do 1 k.. „Stary Sącz” bON „Limanowa”, z którą udał się 
do miejsca jej koncentracji w Rytrze. Podczas wrześniowych walk dostał się w nieznanych 
okolicznościach do niewoli niem. Osadzony w stalagu, skąd ostatnia wiadomość od niego na-
deszła w 1940. [Świadek Jakuba Broniszewskiego]

ŻYWCZAK JÓZEF, ur. 4 XII 1908, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Michała i Ka-
tarzyny Izworskiej; kpr. rez., rolnik. Po szkole powszechnej pozostał przy rodzicach, poma-
gając im w gospodarstwie. Powołany 5 III 1930 do służby wojskowej w 1 psp, którą zakoń-
czył we IX 1931. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystej jednostki i następnie przekazany do  
55 b. asystencyjnego, z którym wyruszył na front do Krakowa. W rejonie Janowa Lubelskiego 
przeżyłem ciężkie boje i bombardowanie. Następnie w Lasach Janowskich toczyliśmy bez przerwy 
walkęz nieprzyjacielem. Po wyrwaniu się z Lasów Janowskich przeszliśmy w rejon lasów koło 
Chełma Lubelskiego i tam pozbierali wszystkich rozbitków i ruszyliśmy dalej na wschód. Od 
wschodu podeszły wojska radzieckie, rozbili nas i wzięli do niewoli. Pędzili nas dalej na wschód. 
Ale ja z kolegą z Krakowa zdołaliśmy zbiec i udaliśmy się w stronę Sanu, przez który przepra-
wiliśmy się. Tu znowu złapali nas Niemcy i zamknęli w budynkach szkoły w Rudniku. Trzy-
mali nas dwa dni o głodzie. Później popędzili na Komendę Niemiecką do Niska i stamtąd nas 
wieźli do Niemiec. Ja z tym kolegą zbiegliśmy z konwoju i bocznymi drogami o głodzie, nocami 
przyszedłem do domu w końcem listopada chory. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm.  
i spoczywa na cmentarzu w Łomnicy-Zdroju. [ZKRPiBWP NS, Ż 59/68]

ŻYWCZAK JÓZEF, ur. 26 IX 1914, Piwniczna, pow. nowosądecki, s. Józefa i Marii Bu-
czek; strz., rolnik. Po szkole powszechnej pracował zarobkowo u zamożnych gospodarzy jako 
służący. Powołany w III 1939 do służby wojskowej w 1 psp, w czasie której wybuchła wojna. 
Przed jej nastaniem wyjechał wraz d-cą plutonu ppor. Kielmanem i por. Janiczkiem do Banicy, 
gdzie budował umocnienia polowe. Tam też rozpoczął swój wojenny szlak. Podczas walk do-
stał się w Jarosławiu do niewoli niem. Osadzony w obozie przejściowym Kraków, gdzie zacho-
rował. Zwolniony z tego powodu 21 XI 1939, wycieńczony, powrócił do domu. Tu przez 2 lata 
leczył się. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. 17 VIII 1979 i spoczywa na cmentarzu 
w Piwnicznej. [ZKRPiBWP NS, Ż 19/4]

ŻYWCZAK TOMASZ, ur. 28 III 1913, Łomnica-Zdrój, pow. nowosądecki, s. Franciszka 
i Katarzyny Fiedor; kpr. rez., rolnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej pozostał przy rodzi-
cach, pomagając im w gospodarstwie. Powołany 15 III 1936 do służby wojskowej w 1 psp, 
którą zakończył we IX 1937. Zmob. 24 VIII 1939 do macierzystego pułku i skierowany do 
55 b. asystencyjnego, po czym wyruszył na front do Krakowa, a dalej w kierunku Proszowic, 
skąd powrócił do Krakowa i przez Tarnobrzeg, Biłgoraj dotarł do Janowa Lubelskiego. Tam po 
rozbiciu oddziału zakopał broń, po czym powrócił do domu. W 1947 objął połemkowskie go-
spodarstwo w Wierchomli Wielkiej. Przez całe życie trudnił się rolnictwem. Zm. w II kwartale 
1997 i spoczywa na cmentarzu w Wierchomli Wielkiej. [ZKRPiBWP NS, Ż 72/61]
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Wykaz skrótów

ADT – Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
AK – Armia Krajowa
AKZK – Archiwum kombatanckie Związku Kombatantów (Rzeczypospolitej Polskiej)
AKZKRP – Archiwum kombatanckie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
amer. – amerykański
AP – Armia Polska (we Francji w 1940)
APK – Archiwum Państwowe w Krakowie (ob. Archiwum Narodowe w Krakowie)
APNS – Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu (ob. Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział 

w Nowym Sączu)
APŚM – Archiwum parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu
APSkoł – Archiwum Państwowe w Skołyszynie
art. – artyleria
ASP – Akademia Sztuk Pięknych
B – brygada
b. – batalion
bat. – bateria
BCh – Bataliony Chłopskie
BGór. – brygada górska
bł – batalion łączności
bmarsz – batalion marszowy
bON – batalion Obrony Narodowej
bp – batalion piechoty
brez – batalion rezerwowy
broz – batalion rozpoznawczy
bsan – batalion sanitarny
bsap – batalion saperów
bszk – batalion szkolny
bszkol. – batalion szkoleniowy
bt – broń towarzysząca, broni towarzyszącej
btab – batalion taborów
bw – batalion wartowniczy
c. – córka
chor. – chorąży
CPN – Centrala Produktów Naftowych
CWP – Centrum Wyszkolenia Piechoty
czł. – członek
d – dywizjon
D – dywizja
d-ca – dowódca
dapol – dywizjon artylerii polowej
dn. – dnia, (z) dniem
DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu
DOKP – Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
DP – Dywizja Piechoty
DPanc – Dywizja Pancerna
DPG – Dywizja Piechoty Górskiej
DSK – Dywizja Strzelców Kaprackich
DSP – Dywizja Strzelców Pieszych
FFI – franc. Forces Françaises de l’Intérieur – Francuskie Siły Wewnętrzne – formacja ruchu oporu
franc. – francuski
GCm – J. Giza, K. Giżanka, Cmentarz komunalny w Nowym Sączu, rejestr zasłużonych, Nowy Sącz 1994.
gestapo
GG – Generalne Gubernatorstwo
GO – grupa operacyjna
GRN – Gromadzka Rada Narodowa, Gminna Rada Narodowa
GS – Gminna Spółdzielnia
GSk – J. Giza, Sądeccy kawalerowie...
GS „SCh” – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
GNLK – J. Giza, Nowosądecka Lista Katyńska, Kraków 2015
jedn. – jednostka
k. – kompania
k. wart. – kompania wartownicza
kan. – kanonier
kb – karabin
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
kckm – kompania ciężkich karabinów maszynowych
kckm i bt – kompania ciężkich karabinów maszynowych i broni towarzyszącej
kgosp – kompania gospodarcza
kkm – kompania karabinów maszynowych
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KKO – Komunalna Kasa Oszczędności
KL – Konzentrationslager, obóz koncentracyjny
KLc – M. Kurczaba, Lista członków orkiestry 1 psp, rkps. 
kł – kompania łączności
kom. SG – komisarz Straży Granicznej
km – karabin maszynowy
kmarsz – kompania marszowa
KMPiK – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
kppanc – kompania przeciwpancerna
KPW – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
kpr. – kapral
krozp – kompania rozpoznawcza
ks – kompania strzelecka
KS – Klub Sportowy
ksamoch – kompania samochodowa
ksap – kompania saperów
KSp – J. Kotlarski, Strzelcy podhalańscy, Nowy Sącz – Sopot, Wyd. Pomorssap przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia 

Autorów Polskich, 2005.
kszk. – kompani szkolna
ktab – kompania taborowa
ktab – kompania taborowa
kw. – kwatera
KWK – kopalnia węgla kamiennego
KŻm – S. Korusiewicz, Żołnierska mogiła, „Almanach Sądecki” nr 3/1999, Nowy Sącz 1999
leg. – legion
LSB – Ludowa Straż Bezpieczeństwa
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
m. – miejscowość
M55B – Z. Mordawski, 55 Batalion Asystencyjny, 156 Rezerwowy Pułk Piechoty, „Rocznik Sądecki”, t. 29, Nowy Sącz 

2001
marsz. – marszowy
MHD – Miejski Handel Detaliczny
MO – Milicja Obywatelska
mob – mobilizacyjny
mob. – mobilizacja, mobilizacyjny
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
moźdź – moździerzy
MP – „Monitor Polski”
MPG – H. Malinowski, Powiat gorlicki w okresie najazdu hitlerowskiego na Polskę w 1939 roku, [w:] Gorlickie w PRL, 

Rzeszów 1972
MPGK – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
MPGKiM – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
MRN – Miejska Rada Narodowa
MT–Za – Muzeum Tatrzańskie, Zakopane
MUBP – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
niem. – niemiecki
NKWD – Narodnyj Komitet Wnutriennych Dieł (Narodowy Komitet Spraw Wewnętrznych)
odzn. – odznaczony, odznaczenie
oflag – niemiecki obóz jeniecki dla oficerów, niem. Offlag – skr. Offizierslager
ON – Obrona Narodowa
opl – obrona przeciwlotnicza
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
ORP – Okręt Rzeczypospolitej Polskiej
OS „SCh” – Okręgowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
OZ – ośrodek zapasowy
p. – pułk
P1P – J. Paluch, W. Śmiałek, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich wrzesień 1939, Nowy Sącz 1991
pac – pułk artylerii ciężkiej
pag – pułk artylerii górskiej
pal – pułk artylerii lekkiej
PAN – Polska Akademia Nauk
pap – pułk artylerii polowej
papl – pułk artylerii przeciwlotniczej
pappanc – pułk artylerii przeciwpancernej
pchor. – podchorąży
PCK – Polski Czerwony Krzyż
pgaz – przeciwgazowy
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
pgren – pułk grenadierów
PGWiG - Polskie Górnictwo Węglowe i Gazownictwo 
piech. – piechota
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PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa
PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień
plut. – plutonowy
plut. rez. – plutonowy rezerwy
płk – pułkownik
poł. – połowa
por. – porucznik
POW – Polska Organizacja Wojskowa
pow. – powiat
POZ – Polska Organizacja Zbrojna
pp – pułk piechoty
ppanc – przeciwpancerny
ppłk – podpułkownik
ppor. – podporucznik
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
prez – pułk rezerwowy
PRK – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych
PRN – Powiatowa Rada Narodowa
ps – pułk strzelców
pseud. – pseudonim
psk – pułk strzelców konnych
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
psp – pułk strzelców podhalańskich
PSS – Powszechna Spółdzielnia Spożywców
PSZ – Polskie Siły Zbrojne
PTHW – Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego
PTT – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
puł – pułk ułanów
PW – Przysposobienie Wojskowe
PZGS „SCh” – Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
PZH – Państwowy Zakład Higieny
PZU – Polski Zakład Ubezpieczeń
rez. – rezerwa, rezerwowy, rezerwista
rkm – ręczny karabin maszynowy
RKU – Rejonowa Komenda Uzupełnień
ROCh – Ruch Oporu Chłopskiego
RP – Rzeczpospolita Polska
RPPS-GL – Robotnicza Partia Polskich Socjalistów – Gwardia Ludowa
rtm. – rotmistrz
s. – syn
samoch. – samochodowy
sanit. – sanitarny
sap. – saper, saperski
SARP – Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
SBSK – Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
SG – Sąd Grodzki
SG – Straż Graniczna
SGCięż – Sąd Grodzki w Ciężkowicach
SGGorl – Sąd Grodzki w Gorlicach
SGKęty – Sąd Grodzki w Kętach
SGL – Sąd Grodzki w Limanowej
SGLim – Sąd Grodzki w Limanowej
SGM – Sąd Grodzki w Muszynie
SGMusz – Sąd Grodzki w Muszynie
SGNS – Sąd Grodzki w Nowym Sączu
SGNT – Sąd Grodzki w Nowym Targu
SGGryb – Sąd Grodzki w Grybowie
SGSS – Sąd Grodzki w Starym Sączu
SGZ – Sąd Grodzki w Zakopanem
sierż. – sierżant
sipo – Sicherheitspolizei
SL – Stronnictwo Ludowe
SN – Stronnictwo Narodowe
SOK – służba Ochrony Kolei
SONS – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
sow. – sowiecki
SPGNS – Sąd Powiatowy i Grodzki Nowy Sącz (akta w APNS)
SPGorl. – Sąd Powiatowy w Gorlicach
SPLim. – Sąd Powiatowy w Limanowej
SPMusz. – Sąd Powiatowy w Muszynie
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SPNS – Sąd Powiatowy w Nowym Sączu
SPNT – Sąd Powiatowy w Nowym Targu
SPPpIIIRz – Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
SR – Sąd Rejonowy
SS – Die Schutzstaffel der NSDAP
st. – starszy
stalag – Mannschaftsstammlager – obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów
strz. – strzelec
strz. rez. – strzelec rezerwy
szer. – szeregowy
SZP – Służba Zwycięstwu Polski
szw. – szwadron
ŚZŻAK – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
tabor. – taborowy, taborów
TG – Towarzystwo Gimnastyczne
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UBP – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
ur. – urodzony
WFiPW – Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe; organizacja koordynowana przez Państwowy Urząd 

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, działający w Polsce w okresie międzywojennym, utworzony 
1927 z inicjatywy J. Piłsudskiego; koordynował działalność urzędów państw. i organizacji społecznych w zakresie 
podnoszenia kultury fizycznej w społeczeństwie oraz przysposobienia wojskowego; podlegał Ministerstwu Spraw
Wojsk.; współpracował z Ministerstwem Spraw Wewn. i Ministerstwem Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego;

WiN – Wolność i Niezawisłość
WKR – Wojskowa Komenda Rejonowa w Nowym Sączu
WKS – Wojskowy Klub Sportowy
woj. – województwo
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WP – Wojsko Polskie
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WZGS „SCh” – Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Z1P – R Zaziemski, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 1918-1939, Nowy Sącz 1991
zam. – zamieszkały
z-ca –zastępca
ZG – Zarząd Główny
ZGm – Zarząd Gminy
ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej 
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
ZIW – Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej
ZK – Zakład Karny
ZKRPiBWP NS – Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych o/ Nowy Sącz
ZKRPiOR NS – Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych o/ Nowy Sącz
zm. – zmarł
zmob. – zmobilizowany
ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
ZMW RP – Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZNTK – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu
ZO – Zarząd Oddziału
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
zw. małż. – związek małżeński
Zw. SCh – Związek Samopomocy Chłopskiej
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej (późn. AK)
ZZK – Związek Zawodowy Kolejarzy
ż. – żona
ż. – żywnościowy
żołn. – żołnierz
ŻPSZZ - Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
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Od Autora

Niepowstrzymany upływ czasu wymazuje stopniowo z naszej pamięci nazwiska tych, „Co 
na Ojczyzny zew” stanęli, by, wykonać swój święty żołnierski obowiązek. I bez względu na 
zapatrywania patriotyczne, polityczne czy też jeszcze jakieś inne, a różnie to bywało w okresie 
powojennym. Pamięć o ich czynie nie może zaginąć. Stąd też pomysł powstania tej listy. 

Sam tytuł tego opracowania, nawiązuje do codziennej żołnierskiej czynności, jakimi są 
apele poranne i wieczorne, na których zbiera się obowiązkowo cały stan osobowy danego puł-
ku czy pododdziału. Omawia się na nich wszelkie oczekujące, lub już wykonane zadania, na-
gradza wyróżnionych, ale również karze za odstępstwa od regulaminu żołnierskiego. 

Po tym wprowadzeniu przejdźmy do omówienia i wyjaśnień kwestii, które nasuwają się 
czytając lekturę. Należy jasno powiedzieć, że jego głównym tematem są biogramy żołnierzy 
września. Rozdziały wstępne potraktowano jedynie marginalnie, w celu przybliżenia i lepsze-
go naświetlenia istoty tematu. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką odsyłam do opraco-
wań omawiających szczegółowo tę kwestię.    

Poniższe opracowanie powstało w wyniku wieloletniej kwerendy w archiwach państwo-
wych, kościelnych, sądowych, archiwach stowarzyszeń kombatanckich i zbiorach prywatnych. 
Jego uzupełnieniem są relacje ustne żyjących jeszcze uczestników wojny obronnej 1939 roku, 
jak i pisemne, do których udało się dotrzeć.  Zasadniczo największą ilość materiału do tego 
przedsięwzięcia zaczerpnąłem z archiwum Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (dawniej ZBOWiD), oraz z archi-
wów Sadów Rejonowych. Należy również wspomnieć o listach rannych żołnierzy, znajdują-
cych się w Archiwum Państwowym w Krakowie. Należy dodać, że pierwowzór tego opraco-
wania drukowała w odcinkach „Gazeta Krakowska”. Dzięki udostępnieniu mi jej łamów przez 
ówczesnego Naczelnego Redaktora, Wojciecha Molendowicza, znacznie poszerzyłem noty 
niektórych uczestników działań obronnych 1939 roku.    

Rozmiary poszczególnych biogramów różną się zasadniczo między sobą. Wynika to  
z faktu objętości zebranego materiału. W wypadku życiorysów pisanych przez zainteresowa-
nych, jest on automatycznie bardziej szczegółowy, niż wówczas, gdy dane nazwisko jest wspo-
mniane marginalnie, w różnego rodzaju publikacjach czy przekazach. 

W myśl przyjętej zasady każdy biogram winien się składać z następujących pozycji: 
imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, imion rodziców, miejsca zamieszkania, stanu 
cywilnego, stopnia wojskowego w chwili wymarszu na front, zawodu, wykształcenia, pracy  
w okresie przedwojennym i powojennym, przebytej drogi bojowej, odznaczeń, daty śmierci  
i miejsca wiecznego spoczynku. Jeżeli nie każdy biogram spełnia powyższe założenia, wynika 
to z przyczyn, o których była mowa wyżej. W zakończeniu każdego biogramu podano źródła, 
z których korzystałem przy jego sporządzaniu. Wyjaśnieniu należy poddać także występujące 
w przypisach słowa: relacja i świadek. O ile w pierwszym wypadku wszelki komentarz jest 
zbędny, o tyle drugi zapis stosowałem wówczas, gdy do organizacji kombatanckiej wstępowali 
nowi kandydaci, a osobami wprowadzającymi byli już jego członkowie, którzy potwierdza-
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li relacje składane przez zainteresowanego. Zresztą był to wymóg formalny i stosowano go  
w wypadku, gdy starający się o przyjęcie nie posiadał stosownych dokumentów. 

Z przyczyn technicznych pominąłem drobiazgowe przedstawianie szlaku bojowego każ-
dej osoby, o ile nie zachodziła tego konieczność, ograniczając się jedynie do podania miejsca 
wymarszu i zakończenia wrześniowych walk. 

Również pewien niedosyt może wywołać sformułowanie: w 1938 brał udział w operacji 
„Zaolzie”. Pod owym skrótem myślowym kryje się polska ingerencja przeciw Czechosłowacji. 
Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, było to nie do końca szczęśliwe dla nas posunięcie, 
mające za zadanie zajęcie Śląska Cieszyńskiego i Karwiny. Nie mnie osądzać słuszność tej de-
cyzji, bowiem nie jest to tematem tego opracowania, niemniej tym krokiem, ułatwiliśmy zna-
cząco hitlerowskim Niemcom agresję na nasz kraj w 1939 roku. 

Podsumowując, pragnę zaznaczyć, że wszystkie instytucje i osoby cywilne, do których 
się zgłaszałem, ułatwiały mi moje zadanie służąc radą, a przede wszystkim dokumentami. 
Wszystkim osobom, które wsparły to opracowanie, a zwłaszcza Panom z Zarządu ZKRPiBWP 
w Nowym Sączu składam serdeczne podziękowanie. 


